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Stiger prisen på dit mobilabonnement? Så kig efter nye muligheder… 

Hos erhvervsteleselskabet ipnordic A/S har man, trods tendensen, valgt ikke at hæve prisen på 

mobilabonnementer efter, at de nye EU roaming regler er trådt i kraft.  

De nye regler om roaming i EU er netop trådt kraft. Det har medført, at en lang række teleselskaber 

har valgt hæve priserne på deres abonnementer med 10-20 kr. Her kan nævnes Yousee, Call Me, 

Plenti, CBB Mobil, Telia og Telenor, som alle har valgt at imødegå de nye regler med en prisstigning 

hos deres kunder. Teleselskaberne skal nemlig stadig betale, hver gang kunderne bruger mobilen i 

et andet EU land. Den regning sender mange selskaber videre til alle deres kunder - uanset om de 

bruger mobilen i andre EU lande eller ej. 

Prisstigningerne møder stor kritik 

Prisstigningerne har affødt stor kritik fra Forbrugerrådet Tænk, som opfordrer forbrugerne til at se 

sig om efter teleselskaber, der kan tilbyde dem bedre vilkår.  

Dette kan dog godt blive lidt af en udfordring, men der findes nogle få selskaber, som har valgt at 

følge reglerne, som de oprindeligt var tænkt. Her kan blandt andet nævnes ipnordic A/S, som 

udbyder telefoni til erhvervslivet. 

”Hos ipnordic har vi valgt at bibeholde vores priser, da andet simpelthen ikke er fair over for vores 
kunder. Reglerne om fri EU roaming medfører en udgift, som er pålagt teleselskaberne.  Vi synes 

ikke, det er en reel løsning blot at sende regningen videre til vores kunder. ” Siger Thorben G. Jensen 

CEO hos ipnordic A/S i Gråsten. Han fortsætter; ”Vi behandler vores kunder fair. Det er den røde 
tråd i vores måde at drive forretning på - fx har vi, i modsætning til de fleste andre selskaber, heller 

ingen binding på vores telefoniaftaler.” 

I tråd med Forbrugerrådet Tænk’s udmelding har ipnordic’s CEO følgende råd til forbrugerne: 
”Der er alternativer på markedet – så kig jer om efter et fair selskab uden binding og uden 

prisstigninger.” 
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