
 

 

Sensitivity: Internal 

Kontantkort til ukrainske flyktninger  

 

Передплачена SIM-картка для 
українських біженців  
 

 

Gratis kontantkort til alle ukrainske 

flyktninger  

Vi i Telenor ønsker å lette situasjonen for deg 

her i Norge, og gjøre det enklere å holde 

kontakten med familie og venner. 

Slik fungerer det: 

• Du kan få et gratis kontantkort, ladet med 

100 GB data og 250 kr til meldinger og 

samtaler. Ett kontantkort per pass. 

• For å få ditt kontantkort må du identifisere 

deg med ukrainsk pass her i 

Telenorbutikken. 

• Vi trenger følgende informasjon for å 

registrere ditt kontantkort: 

o For- mellom- og etternavn 

o Fødselsdato 

o Oppholdsadresse i Norge 

• Vi registrerer kontantkortet, som vil være 

aktivert innen neste virkedag.   

• Kortet er gyldig i 12 måneder fra aktivering. 

• Merk at i Norge bruker vi 4G-nett. Hvis du 

har en 3G-mobil vil ikke datamengden 

fungere, men du kan fortsatt ringe og 

sende meldinger. 

 

 

Безкоштовна передплачена SIM-картка 

для всіх українських біженців 

Ми в Telenor хочемо полегшити вам 

ситуацію тут, у Норвегії, і допомогти з 

підтриманням зв’язку з родиною та друзями. 

Як це працює: 

• Ви можете отримати безкоштовну 

передплачену SIM-картку зі 100 ГБ даних і 

балансом на 250 норвезьких крон для 

використання на повідомлення та дзвінки. 

На один закордонний паспорт видається 

одна SIM-картка. 

• Щоб отримати передплачену SIM-картку, 

ви повинні ідентифікувати себе за 

допомогою українського закордонного 

паспорту тут, у магазині Telenor. 

• Нам потрібна така інформація, щоб 

зареєструвати вашу передплачену SIM-

картку: 

o Прізвище, ім'я, по батькові  

o Дата народження 

o Адреса проживання в Норвегії 

• Ми реєструємо передплачену SIM-картку, 

яка буде активована протягом наступного 

робочого дня. 

• Картка дійсна протягом 12 місяців з 

моменту активації. 

• Зверніть увагу, що в Норвегії ми 

використовуємо мережі 4G. Якщо у вас 

мобільний підтримує тільки 3G, обсяг 

інтернет даних не працюватиме, але ви все 

одно зможете здійснювати дзвінки та 

надсилати повідомлення. 

 

 

 

 

 


