
Fa
st

ne
t t

el
ef

on
i p

ris
lis

te
 Q

R 
11

-2
01

1

Vælg mellem to abonnementer:

Uanset hvilken type abonnement du vælger, får du: 

Mindstepris i 6 måneder Pris pr. måned

Telefoni - fastnet
vælg det abonnement der passer til dig

Mindstepris i 6 måneder. Pris pr. måned

Taler du kun lidt i telefon kan det betale sig, at vælge vores forbrugsafregnede Standard-abonnement.

Opkald til danske fastnetnumre: 
16 øre pr. minut fra kl. 8.00 - 19.30 og 8 øre pr. minut fra kl. 19.30 - 8.00 samt hele søndagen.
Opkald til danske mobilnumre: 
1,29 kr. pr. minut fra kl. 8.00 - 19.30 og 0,99 kr. pr. minut fra kl. 19.30 og 8.00 samt hele søndagen.  
 
- Opkaldsafgiften til både danske fastnet- og mobilnumre er 22 øre pr. opkald.
- Taksering pr. påbegyndt minut. 
- Takster for udlandstelefoni og særtjenester kan ses på www.comx.dk.

Taler du længe og meget i telefon, kan du vælge vores Flatrate abonnement. 

Ring til alle danske fastnetnumre: 0,- kr. pr. minut. Opkaldsafgiften er 0,- kr.  
Opkald til danske mobilnumre: 1,29 kr. pr. minut fra kl. 8.00 - 19.30 og 0,99 kr. pr. minut fra kl. 19.30 og 
8.00 samt hele søndagen.  Opkaldsafgiften for opkald til mobilnumre er 22 øre pr. opkald.
 
- Taksering pr. påbegyndt minut.
- Takster for udlandstelefoni og særtjenester kan ses på www.comx.dk.

* De angivne abonnementspriser skal tillægges betalingsgebyr (betaling via Betalingsservice kr. 5,32 / via girokort kr. 39,00). Betalingsservicegebyr er medregnet i 
de angivne minimumspriser. I nogle boligforeninger opkræves et månedligt servicegebyr, der ikke er inkluderet i de angivne priser. Servicegebyret, der opkræves i 
nogle foreninger, dækker servicering af foreningens bolignet. 
 
Oprettelse af ComX Telefoni forudsætter, at foreningens bolignet understøtter tjenesten. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i priser og produkt- 
sammensætning. For ComX Telefoni gælder en bindingsperiode på 6 mdr. og et opsigelsesvarsel på en måned. 

Gratis oprettelse
Uanset om du vil beholde dit nuværende num-
mer eller have et nyt, er oprettelsen gratis.

Nummervisning
Se nummeret på den der ringer til dig.

Telefonsvarer
Aflyt dine beskeder via telefonen eller
få dem sendt som mp3-fil til din e-mail.

Viderestilling
Viderestil din telefon til et andet nummer

Nummerspærring
Spær for opkald fra din telefon til fx tele-
fonnumre i udlandet eller til mobilnumre.

Telefonvækning
Bliv vækket af telefonen.

Selvbetjeningsside
Administrer dit abonnement og følg med 
i dit forbrug hjemme fra computeren

Banke-på
Få at vide, når nogen ringer til dig, mens 
du har en anden samtale

242 kr.  35,-*  Standard

506 kr.  79,-* Flatrate

 www.comx.dk    •    70 22 22 29    •    kundeservice@comx.dk


