
 

 
TRYGHEDSABONNEMENT 

- til Ældre Sagens lokalafdelinger 

         

              

  
 

Fastnet.nu blev etableret i 2012 på opfordring af Ældre Sagen, med det formål, at udvikle et full-service 

teleselskab til Ældre Sagens medlemmer.  

Opgaven var ikke alene at kunne tilbyde teleprodukterne, målet var også at udvikle et selskab med en professionel 

kundeservice i ”øjenhøjde”, der opfylder de skrappe krav og forventninger Ældre Sagen stiller til sine partnere, for 

at kunne betjene medlemmerne. 

                           

Fastnet.nu tilbyder mobil- og fastnettelefoni samt bredbånd til særdeles konkurrencedygtige priser, og er  

i dag teleudbyder for mere end 35.000 af Ældre Sagens medlemmer. 

 

                                                                   ________________________ 

 

Efter ønske fra Ældre Sagen har Fastnet.nu udviklet 3 mobilabonnementer til Ældre Sagens lokalafdelinger som kan 

benyttes til hotline, tryghedsopkald og vågetjenester og lignende. 

Er der behov for mobiltelefoner til formålet, tilbyder vi tillige Doro og Samsung telefoner. 
 

 
Tryg Tale 
 Fri tale, fri SMS (ingen data) 
 Pris abonnement:  kr. 42,-/md. 
 Kan kun benyttes i DK 

 
Tryg National 
 Fri tale, fri SMS/MMS, 1 GB data/md. 
 Pris abonnement:  kr. 67,-/md. 
 Kan kun benyttes i DK 

 
Tryg International 
 Fri tale, fri SMS/MMS, 5 GB  
 data /md. 
 Pris abonnement:  kr. 87,-/md. 

 
Levering af telefon og simkort 
 Levering af telefoner til én adresse 
 uanset antal - kr. 49,-  

 Ønskes kun simkort uden telefon(er) 
 er leverancen til én adresse gratis. 

 

• Abonnementerne er beregnet til frivillige i lokalafdelinger med vågetjeneste, hotline, tryghedsopkald eller 
lignende. 

• Abonnementerne må ikke benyttes privat. 

• Abonnementerne bestilles og faktureres i lokalafdelingens navn, og ikke til privatpersoner.  
Dette muliggør en let og enkel administration. 

• Abonnementer kan udelukkende bestilles af lokalafdelingens kasserer, eller en af denne udpeget person.  
 

 

Har du behov for yderligere information eller ønsker du at bestille abonnement og evt. telefon 

Ring gerne direkte på tlf. 30 97 30 98 eller kontakt os via mail: tryghedskald@fastnet.nu 

Oplys venligt antal abonnementer og antal telefoner samt faktureringsadresse. Tryghedsabonnementerne 

faktureres samlet til lokalafdelingen. 

 


