
Giltig från  2021-05-10

Månadsavgift – bundet: 149 kr 199  kr 249 kr 299 kr 349 kr +100 kr 

Verbal: I månadsavgiften ingår fria samtal, SMS och MMS inom Sverige och när du reser inom EU/EES. Surf ingår inom EU/EES. Betalsamtal ingår ej. Samtal från Sverige till EU/EES 
ingår ej. Se utlandsprislista för mer information. Efter nyttjad dataförbrukning sänks hastigheten till 32Kbit/s. 
Verbal EU: Fria samtal, SMS och MMS ingår från Sverige till EU/EES. 

I abonnemang med mer än 100GB gäller 50GB inom EU, överskjutande förbrukning debiteras 3,6 öre per MB i enlighet med EU:s fastställda grossistpris. Extrasurf kan köpas till vid 
fullt nyttjande av hela abonnemangets surfmängd. Observera att EU:s fastställda grossistpris fortsatt debiteras per MB förbrukning.

Mobil 1 GB 2 GB 10 GB 50 GB  Obegr. EU

Mobil Hemtelefoni Bas: Nationella samtal debiteras 0,59 ker per minut och 0,99 kr i uppkoppling per samtal. Betalsamtal ingår ej. 
Mobil Hemtelefoni Max: I månadsavgiften ingår fria nationella samtal. Betalsamtal ingår ej.

Mobil hemtelefoni Bas Max

Månadsavgift - bundet: 149 kr 249 kr

Månadsavgift - bundet: 109 kr 119 kr 179 kr

Öppningsavgift fastnät 0,50 kr 0 kr 0 kr

Minuttaxa fastnät 0,16 kr 0 kr 0 kr

Öppningsavgift mobilnät 0,50 kr 0,34 kr 0 kr

Minuttaxa mobilnät 0,55 kr 0,99 kr 0 kr

Bredbandstelefoni Bas IP Zero IP Max IP

Zero: I månadsavgiften ingår det 1 500 fria minuter till det fasta nätet i 
Sverige, därefter debiteras 0,59 kr i öppningsavgift och 0,19 kr i minuttaxa. 
Gäller endast nationella fastnätsnummer.
Max: I månadsavgiften ingår det 1 500 fria minuter till fasta och mobila nät i 
Sverige. Därefter debiteras 0,99 kr i öppningsavgift och 0,19 kr i minuttaxa 
till det fasta nätet, samt 0,59 kr per minut till mobila nätet. Gäller endast 
nationella mobil- och fastnätsnummer.

Prislista 

Månadsavgift - bundet: 209 kr 249 kr 309 kr

Öppningsavgift fastnät 0,50 kr 0 kr 0 kr

Minuttaxa fastnät 0,16 kr 0 kr 0 kr

Öppningsavgift mobilnät 0,50 kr 0,59 kr 0 kr

Minuttaxa mobilnät 0,55 kr 0,99 kr 0 kr

Fast telefoni Bas Zero Max

Pris
fr. 79 kr/dag

59 kr

49 kr

Trygg surf utland 

Extrasurf 1 GB 1

Fastnätsnr. i mobil

Ovan datatjänster har en surfhastighet upp till 80 Mbit/s.

1 Extrasurf kan köpas flera gånger under samma månad. Extrasurf kan ej föras 
över till nästkommande månad. Eventuell kvarvarande surfmängd försvinner vid 
månadens slut. Extrasurf kan köpas till inom Sverige och inom EU/EES.

I abonnemang med mer än 100GB gäller 50GB inom EU, överskjutande 
förbrukning debiteras 3,6 öre per MB i enlighet med EU:s fastställda grossistpris. 
Extrasurf kan köpas till vid fullt nyttjande av hela abonnemangets surfmängd. 
Observera att EU:s fastställda grossistpris fortsatt debiteras per MB förbrukning.

Alla priser är exklusive moms och minutdebitering tillämpas. Betalsamtal 
debiteras enligt särskild taxa. Utlandssamtal  debiteras enligt gällande prisplan. 
Alla tilläggstjänster har en månads uppsägningstid. 

I övrigt gäller våra allmänna villkor.

29 krUtland mobil

129 krExtrasurf 3 GB 1

169 krExtrasurf 5 GB 1

299 krExtrasurf 10 GB 1

Zero IP: I månadsavgiften ingår det 1 500 fria minuter till det fasta nätet i 
Sverige. Därefter debiteras 0,34 kr i öppningsavgift och 0,05 kr per minut till 
fasta nätet, samt 0,99 kr per minut till det mobila nätet. Gäller endast nationella 
mobil- och fastnätsnummer.
Max IP: I månadsavgiften ingår det 1 500 fria minuter till fasta och mobila nät i 
Sverige. Därefter debiteras 0,99 kr i öppningsavgift och 0,19 kr per minut till 
fasta nätet, samt 0,59 kr per minut till mobila nätet. Gäller endast nationella 
mobil- och fastnätsnummer.

Delad data 49 kr

Röstbrevlåda 20 kr

Nummerpresentation 20 kr 

Global fast 29 kr

Nummerändring 500 kr

Abonnemangsflytt 500 kr 

Tekniker (arbete i fastighet) 2 500 kr

PrisTilläggstjänster fast telefoniTilläggstjänster mobil

Surf inom EU/EES 1 GB 2 GB 10 GB  50 GB 50 GB

Månadsavgift – obundet: 199 kr 249 kr 299 kr 349 kr 399 kr +100 kr 

Månadsavgift - obundet: 199 kr 299 kr

Månadsavgift -obundet: 159 kr 169 kr 229 kr Månadsavgift - obundet: 309 kr 349 kr 409 kr



Giltig från  2021-05-10

Månadsavgift – bundet: 219 kr 269 kr 319 kr 369kr 419 kr +100 kr 

Verbal: I månadsavgiften ingår fria samtal, SMS och MMS inom Sverige och när du reser inom EU/EES. Surf ingår inom EU/EES. Betalsamtal ingår ej. Samtal från Sverige till EU/EES 
ingår ej. Se utlandsprislista för mer information. Efter nyttjad dataförbrukning sänks hastigheten till 32Kbit/s. 
Verbal EU: Fria samtal, SMS och MMS ingår från Sverige till EU/EES. 

I abonnemang med mer än 100GB gäller 50GB inom EU, överskjutande förbrukning debiteras 3,6 öre per MB i enlighet med EU:s fastställda grossistpris. Extrasurf kan köpas till vid 
fullt nyttjande av hela abonnemangets surfmängd. Observera att EU:s fastställda grossistpris fortsatt debiteras per MB förbrukning.

Mobil Flow 1 GB 2 GB 10 GB 50 GB Obegr. EU

Flow Mini: I Flow Mini ingår en växeltjänst 
Flow Business: I Flow Business ingår upp till 3st växeltjänster.
Flow Enterprise: I Flow Enterprise ingår upp till 8st växeltjänster.
Flow Unlimited: I Flow Unlimited ingår det obegränsat antal växeltjänster.

Växeltjänster som vi har är köfunktion, knappval, röstbrevlåda.

Växel Flow  Mini      Business      Enterprise      Unlimited
Fast månadsavgift 100 kr  200 kr      600 kr 3000 kr

Prislista

Pris
fr. 79 kr/dag

59 kr

49 kr

Trygg surf utland 

Extrasurf 1 GB 1

Fastnätsnr. i mobil

Ovan datatjänster har en surfhastighet upp till 80 Mbit/s.

1 Extrasurf kan köpas flera gånger under samma månad. Extrasurf kan ej föras 
över till nästkommande månad. Eventuell kvarvarande surfmängd försvinner vid 
månadens slut. Extrasurf kan köpas till inom Sverige och inom EU/EES.

I abonnemang med mer än 100GB gäller 50GB inom EU, överskjutande 
förbrukning debiteras 3,6 öre per MB i enlighet med EU:s fastställda grossistpris. 
Extrasurf kan köpas till vid fullt nyttjande av hela abonnemangets surfmängd. 
Observera att EU:s fastställda grossistpris fortsatt debiteras per MB förbrukning.

Alla priser är exklusive moms och minutdebitering tillämpas. Betalsamtal 
debiteras enligt särskild taxa. Utlandssamtal  debiteras enligt gällande prisplan. 
Alla tilläggstjänster har en månads uppsägningstid. 

I övrigt gäller våra allmänna villkor.

29 krUtland mobil

129 krExtrasurf 3 GB 1

169 krExtrasurf 5 GB 1

299 krExtrasurf 10 GB 1

Delad data 49 kr

Tilläggstjänster mobil

Flow Fast anknytning 
Fast månadsavgift 99 kr 

Surf inom EU/EES 1 GB 2 GB 10 GB 50 GB 50 GB

Månadsavgift – obundet: 269 kr 319 kr 369 kr 419 kr 469kr +100 kr 
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