Prislista - inkl moms

Giltig från 2022-01-17

Familjeabonnemang 20 GB 50 GB Obegränsat

EU

Månadsavgift:

299 kr

399 kr

499 kr

+100 kr

Extra familjemedlem:

149 kr

149 kr

149 kr

+100 kr

Surf inom EU/EES

20 GB

50 GB

50 GB

Familjeabonnemang: När du tecknar Verbal familjeabonnemang så har du möjlighet att lägga till upp till 5 familjemedlemmar för 149kr/mån per extra medlem. I våra
obegränsade familjeabonnemang ingår totalt 1000GB för hela familjen per månad, skulle denna gräns överskridas så spärras surfen och möjlighet finns att köpa till surf via vår
Kundservice. I övriga abonnemang ingår den surfnivån som framgår av abonnemanget.
Verbal: I månadsavgiften ingår 15 000 vardera av samtalsminuter, SMS och MMS inom Sverige och när du reser inom EU/EES. Surf ingår inom EU/EES. Betalsamtal eller samtal
från Sverige till EU/EES ingår ej. Se utlandsprislista för mer information. Efter nyttjad dataförbrukning sänks hastigheten till 32Kbit/s.
Verbal EU: I månadsavgiften ingår 15 000 vardera av samtalsminuter, SMS och MMS inom Sverige, från Sverige till EU/EES och när du reser inom EU/EES. Surf ingår inom EU/EES.
Betalsamtal ingår ej. Se utlandsprislista för mer information. Efter nyttjad dataförbrukning sänks hastigheten till 32Kbit/s.
I abonnemang med mer än 100GB gäller 50GB inom EU, överskjutande förbrukning debiteras 3,125 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 hemtelefoni Bas

Max

Månadsavgift - bundet:

189 kr

309 kr

Månadsavgift - obundet:

249 kr

369 kr

Mobil Hemtelefoni Bas: Nationella samtal debiteras 0,74 kr per minut och 1,24 kr i uppkoppling per samtal. Betalsamtal ingår ej.
Mobil Hemtelefoni Max: I månadsavgiften ingår fria nationella samtal. Betalsamtal ingår ej.

Tilläggstjänster mobil

Pris

Trygg surf utland

fr. 99 kr/dag

Extrasurf 1 GB

74 kr

1

Extrasurf 3 GB 1

161 kr

Extrasurf 5 GB

211 kr

1

Extrasurf 10 GB 1

374 kr

Fastnätsnr. i mobil

61 kr

Utland mobil

36 kr

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 3,125 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 inklusive 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.

