
Bedriftenes Mobiloperatør

VKST
Rammeavtale mobiltelefoni for

Phonero BLACK 12 GB

Fri bruk av tale, SMS og 12 GB data per md. 
for bruk i Norge og EU/EØS.

219,-
Pr. md.

Phonero BLACK 16 GB

Fri bruk av tale, SMS og 16 GB data per md. 
for bruk i Norge og EU/EØS.

269,-
Pr. md.

Phonero BLACK 25 GB

Fri bruk av tale, SMS og 25 GB data per md. 
for bruk i Norge og EU/EØS.

319,-
Pr. md.

Phonero BLACK 50 GB

Fri bruk av tale, SMS og 50 GB data per md. for bruk i Norge og 
EU/EØS.

419,-
Pr. md.

Phonero BLACK 100 GB

Fri bruk av tale, SMS og 100 GB data per mnd for bruk i Norge og 
EU/EØS.

519,-
Pr. md.

Prisplanene Phonero Black og Black All Inclusive forutsetter kjøp av minimum to (2) mobilabonnement, og at Phonero Black eller Black All Inclusive velges til hele bedriften. Abonnementene 
kan ikke kombineres. Phonero Black All Inclusive er et kampanjetilbud og forutsetter etablering av avtale før 31.12.2020. Inkluderte tilleggstjenester i Phonero Black All Inclusive er begrenset til en 
av hver tjeneste per abo og listet over. Bank ID er også inkludert, øvrige tilleggstjenester faktureres. Inkludert bruk gjelder i Norden og EU/EØS og inkluderer ikke bruk i selvstyrte områder som 
Grønland eller skip/fly/offshore. Samtaler og SMS til utland og spesialnummer er ikke inkludert. Se phonero.no for priser utover inkludert bruk, roamingsamtaler til utland og spesialnummer. 
Opplevd hastighet varierer etter abonnement og andre forhold. Datakontroll leveres som standard for Black og Red abonnement. Makspris data i Norge/EU er 999,-i tillegg til abonnementets 
pris. Etablering 99,- per SIM-kort og øvrige tilleggstjenester. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og forutsetter 24 md. binding. Det tas forbehold om skrivefeil. v1 15.09.20

Tilleggstjenester: DataSIM 39,- Bedriftsnett 39,- Fri Tale Norden 39,- Fri Tale EU 69,- Data Rollover 20,-TvillingSIM 39,- Abonnement for Smartklokke 39,-

VKST har inngått en svært gunstig samarbeidsavtale med Phonero - en av 

markedets største leverandører av mobil- og telefonitjenester til norske bedrifter. 

Som medlem får du følgende spesialpris på mobilabonnement fra Phonero:


