
Telefontavlen.dk 
Vi har de vigtige telefonnumre 

 

 
I samarbejde med vordingborg.in præsenterer Telefontavlen.dk 
de vigtige telefonnumre som skal ses, og som nemt skal kunne findes. 

 
De første 3 måneder er GRATIS 

Derefter bliver prisen kr. 100/måned ex moms 
 

Vil du vide mere, eller tilmelde din/jeres virksomhed 
så se her: Telefontavlen.dk 

 

Telefontavlen.dk kan tilbyde: 
 

 Dit/ jeres telefonnummer bliver vist på vordingborg.in (6.000 daglige læsere) 
 Dit/jeres logo bliver kendt 
 Fotogalleri 
 QR Code 
 Reklamefri 
 Google maps 
Unikke søgeord til dig/jer 
 Ingen bindingsperiode 
 Henvisning til din/jeres egen webside 
 Hvis du/I ikke har egen webside, får du/I en gratis ”forside” 
 Ingen videregivelse, salg eller overdragelse af kundedata til tredjepart 
 

Bliv kendt 
Vær tilmeldt Telefontavlen.dk 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt os: Tel 71781464 admin@telefontavlen.dk 



  
 

 

Dette kunne være din/jeres 

annonce i telefontavlen.dk 

Grib denne mulighed for at 

få flere kunder. 

Første 3 måneder er gratis. 

Derefter kun kr. 100/måned 

ex. moms 

For mere information 

kontakt os på: 

admin@telefontavlen.dk 

Eller mob: 7178 1464 

Handelsbetingelser 
§01 Kunden: Den juridiske person som har indgået aftale med telefontavlen.dk 
§02 Priser: Alle oplyste priser på telefontavlen.dk er i danske kroner ex moms  
§03 Tvist: Enhver tvist mellem kunden og telefontavlen.dk er underlagt dansk 

 lovgivning 
§04 Betaling: Betaling skal ske 3 måneder forud, med mindre andet er aftalt på 

 skrift 
§05 Betalingsdato: Betaling skal være foretaget senest den1. hverdag efter sidste rettidig 

 betalingsdato 
§06 Forsinket betaling: Ved forsinket betaling forbeholder telefontavlen.dk sig ret til at 

 lukke kundens konto. 
§07 Manglende betaling:  Som i §06 
§08 Sletning af data: Ved manglende betaling eller manglende opsigelse efter 30 dage 

 forbeholder telefontavlen.dk sig ret til at slette kundens data. 
§09 Bindingsperiode: Ved indgået aftale mellem kunden og telefontavlen.dk er der ingen 

 bindingsperiode 
§10 Opsigelse: Kundens opsigelse skal ske skriftligt til telefontavlen.dk på mail 

 admin@telefontavlen.dk senest 14 dage før kundens ønskede 

 opsigelsesdato 
§11 Refundering: Ved opsigelse kan kunden gøre krav på refundering af hele ubrugte 

 månedsbetalinger 
§12 Kundedata: Telefontavlen.dk vil aldrig videregive, sælge eller overdrage kundedata 

 til tredjepart  
 

 

Telefontavlen.dk kan kontaktes på: admin@telefontavlen.dk, tel. 71 78 14 64 


