
Attest om familievenlig mobiltelefoni  
Greentel.dk har åbent og ærligt dokumenteret ethvert forhold som kan 

have negativ indflydelse på mobilkundernes aftaleforhold og de 
effektive priser ved Familiepakkerne; Lille Familie og Stor Familie.  

 
– TelePrisTjek.dk erklærer hermed, at Greentels familiepakker er blandt Danmarks 

absolut billigste. Familiepakkerne er fri for skjulte omkostninger og urimelige vilkår. 
Greentel har til gengæld klare fordele, Nicolas Fredriksen, TelePrisTjek.dk. 

 

København 8. august 2014 

 
Nicolas Fredriksen erklærer herved, at Greentel.dk har givet TelePrisTjek.dk uindskrænket og 
fuld bemyndigelse til frit, at designe og udforme familiepakkerne; Lille Familie og Stor Familie. 

Familiepakkerne er udformet med henblik på, at give danske familier konkurrencedygtige priser på 
mobiltelefoni. Yderligere med henblik på, at give danske familier optimal funktionalitet og tryghed 
for, at familierne ikke underlægges betingelser, der medfører skjulte omkostninger og urimelige 
vilkår.  Familiepakkerne er hertil udformet således, at familier opnår maksimal fleksibilitet og 
forbrugskontrol.  

TelePrisTjek.dk understreger og bekræfter at Greentel.dk har været åbne og dokumenteret 
forhold ingen andre mobilselskaber ellers giver oplysninger om i deres vilkår. Greentel.dk har til 
fulde opfyldt samtlige krav og kriterier, som TelePrisTjek.dk for øvrigt har formuleret og 
offentliggjort. 
linker til: http://telepristjek.dk/telepristjek-dk-vil-skraeddersy-kundevenlig-mobiltelefoni/  

 
Fordelene ved Greentels Familiepakker 

1. Familien deler frit familiepakkens indhold af Tale, Data og SMS/mms, hvilket sikrer optimal 
udnyttelse af familiepakkens indhold og mest mulig Taletid, Data og SMS/mms for pengene 
(Mindst mulig Tale, Data og SMS/mms går til spilde). 

2. Familien kan samle hjemmeboende og udeboende familiemedlemmers mobilabonnement 
på én mobilregning. Benytter familien GSM alarmer, kan et SIM-kort også anvendes til 
alarmsystemet. Familiens Mobilchef har den samlede oversigt og kontrol over 
familiemedlemmernes individuelle forbrug. 

http://telepristjek.dk/telepristjek-dk-vil-skraeddersy-kundevenlig-mobiltelefoni/


3. Familiepakkernes samlede indhold af Tale, Data og SMS/mms dækker de fleste 
familiemedlemmers individuelle mobilforbrug. Ingen grund til at have unødvendigt store 
mobilpakker, som koster unødvendigt mange penge. 

4. Det enkelte familiemedlem kan efter behov og ønske personligt betale for mobilforbrug, 
der overskrider Mobilchefens valg af familiepakke. Det giver maksimal fleksibilitet og 
kontrol over familiepakkens maksimale pris – Mobilchefen betaler kun Familiepakkens pris 
og ikke én øre mere. 

5. Familiens Mobilchef kan spærre/åbne for Data og Udlandstelefoni for udvalgte numre. Hvis 
Mormor kun taler er der ingen grund til, at hun skal bruge af familiens Datamængde. Hvis 
sønnike ikke skal smadre familiens feriebudget er der ingen grund til, at han skal bruge 
mobilen i udlandet. 

6. Familiens Mobilchef kan tilkøbe ekstra Data, som frit kan forbruges af tilmeldte 
familiemedlemmer. 

7. Ingen binding 
8. 4G Internethastighed på Telia/Telenors mobilnet. Såfremt 4G ikke er tilgængelig i området 

benyttes Telia/Telenors 3G netværk. 
9. 30 dages tilfredshedsgaranti.    

 

TelePrisTjek.dk anbefaler  
Lille Familie og Stor Familie på Greentel.dk  

 

Greentel.dk tilbyder to familiepakker; Lille Familie og Stor Familie. 
Hvilken familiepakke du bør vælge for din familie afhænger af familiens samlede mobilforbrug. 
TelePrisTjek.dk har udformet to familievenlige mobilpakker for Greentel.dk. 
 

Lille Familie: Indeholder 35 timer Tale, 5 GB og 3000 SMS/mms 

• Familiepakkens indhold kan frit fordeles/forbruges af op til fem 
mobilnumre/mobilabonnement (Samtaler mellem familiemedlemmerne er 100 procent 
gratis og sådan samtaleforbrug fratrækkes IKKE saldoen af den indeholdte taletid). 

• Lille Familie samles på én mobilregning/online konto og familiens Mobilchef har kontrollen 
og den samlede forbrugsoversigt. 

• Ved en ligelig fordeling af familiepakkens indhold kan hvert familiemedlem få:  
7 timer Tale, 1 GB og 600 SMS/mms for 69 kroner pr. måned. 
(Lille Familie koster samlet 345 kroner /md).  
 



Stor Familie: Indeholder 55 timer Tale, 6 GB og 3000 SMS/mms 

• Familiepakkens indhold kan frit fordeles/forbruges af op til fem 
mobilnumre/mobilabonnement (Samtaler mellem familiemedlemmerne er 100 procent 
gratis og sådan samtaleforbrug fratrækkes IKKE saldoen af den indeholdte taletid). 

• Stor Familie samles på én mobilregning/online konto og familiens Mobilchef har kontrollen 
og den samlede forbrugsoversigt. 

• Ved en ligelig fordeling af familiepakkens indhold kan hvert familiemedlem få:  
11 timer Tale, 1,2 GB og 600 SMS/mms for 89 kroner pr. måned  
(Stor Familie koster samlet 445 kroner /md).  

NB! Udlandstelefoni kan tilmeldes/afmeldes for tilmeldte mobilnumre efter rejsebehov. 
Udlandstelefoni koster uanset familiepakke 5 kroner pr. påbegyndte måned (inkluderer ikke 
roaming afgifter). 

Disclaimer 
TelePrisTjek.dk modtager af Greentel Aps betaling for at have udformet familiepakkerne; Lille Familie og Stor Familie. 
TelePrisTjek.dk bærer intet ansvar for driften og betalingen af Familiepakkerne, og hæfter ej heller for vilkår og 
betingelser, som Greentel gør gældende for slutbrugeren.  Samarbejdet mellem TelePrisTjek.dk og Greentel Aps er 
ikke eksklusivt. Samtlige teleselskaber kan frit bede TelePrisTjek.dk om at designe og udforme mobilpakker iht. 
TelePrisTjek.dks offentlige kriterier.  
linker til: http://telepristjek.dk/telepristjek-dk-vil-skraeddersy-kundevenlig-mobiltelefoni/ 

 

Med venlig hilsen 
 

Nicolas Fredriksen 
TelePrisTjek.dk 
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