
  

 
Gratis tjenester samt telefonnumre med særlige priser 
 
Med Alka Mobil kan du ringe til alle nedenstående numre, men vær opmærksom på at det kan have en høj pris – se skemaet herunder. For at spærre for opkald til nogle af disse numre skal du 
kontakte Alka Mobil. 
 

Nummer Navn på tjeneste Beskrivelse Dag  
kl 08.00 til 19.29.59 

Aften/Helligdag/weekend 
Kl 19.30.00 til 07.59.59 

Opkaldsafgift Minutafgift Opkaldsafgit Minutafgift 

112 Alarm 112 Alarmcentral GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

114 Politi Servicenummer til politiet GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

118 TDC oplysningen 
(nummeroplysningen) 

Her oplyses om alle danske 
fastnet- og mobilabonnenter 

Kr 20 GRATIS Kr 20 GRATIS 

1810 Oplysningen Hjælp til at finde vej, nærmeste 
butik, høre nyheder mm. 

kr 3,25 kr 12,65 kr 3,25 kr 17,75 

1811 Oplysningen, automatisk Oplysningstjeneste, som er et 
billigere alternativ til 118 

kr 5,00 kr 0,00 kr 5,00 kr 0,00 

1812 Dyrenes Vagtcentral 
(Dyrernes Beskyttelse) 

En døgnåben vagtcentral der kan 
benyttes, hvis du ser et dyr i nød 

kr 1,00 kr 0,00 kr 1,00 kr 0,00 

1813 Sundhedstelefonen 
(Akuttelefonen) 

Borgere i Region Hovedstaden 
skal kontakte skadestuen på 
dette nummer inden ankomst. 

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

1853 Vejrmeldingen Her kan du få oplyst den 
regionale såvel som den 
landsdækkende vejrudsigt op til 7 
dage frem i tiden 

kr 0,225 kr 2,50 kr 0,225 kr 2,50 

1881 Borgerservice Den telefoniske genvej til det 
offentlige. Information eller hjælp 
til selvbetjening i forhold til alle 
offentlige serviceydelser 

kr 0,225 kr 0,13 kr 0,225 kr 0,25 

1888 Vejdirektoratet Aktuelle trafikmeldinger samt 
information om igangværende 
vejarbejde osv.  

kr 0,225 kr 0,25 kr 0,225 kr 0,25 

116006 Offerrådgivningen* En rådgivningsservice målrettet 
personer og pårørende, som har 
været udsat for en forbrydelse 
eller ulykke 

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

116111 Børnetelefonen* En gratis og anonym hotline for 
børn og unge, der har brug for at 
tale om tanker, problemer osv. 

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

*Fremgår ikke af forbrugsoversigten 
 
 

 

 


