Prislista Mobiltelefoni

Mobil Fastpris
Våra mobilabonnemang ger dig en mycket pålitlig täckning vilket bidrar till bättre
kommunikation och möjlighet till nya affärer. Vi erbjuder dessutom den senaste
4G-tekniken och upp till 60 Mbit/s i surfhastighet. Och allt till förmånliga priser.
Mobil Fastpris är abonnemanget för dig som vill ha full kontroll på dina telefonikostnader
utan några överraskningar. En fast månadsavgift är allt du betalar, sedan ingår alla röstsamtal, SMS och MMS inom Sverige. Till detta väljer du ett av våra prisvärda datapaket i
just den storlek som passar dina surfvanor. Dessutom inkluderar de större datapaketen
1 GB data inom EU, allt för att du ska kunna kommunicera gränslöst!

Priser inom Sverige
Öppningsavgift/samtal

Röstsamtal

SMS/MMS

Månadsavgift1

0 kr

0 kr

0 kr

199 kr

START- OCH MÅNADSAVGIFT
Startavgift

100 kr (0 kr vid förlängning)

Månadsavgift1

199 kr

SAMTAL INOM SVERIGE 2
Öppningsavgift/samtal

0 kr

Röstsamtal

0 kr/min

Videosamtal

2,65 kr/min

Till Röstbrevlådan

0 kr/min

MEDDELANDEN INOM SVERIGE 2
SMS

0 kr

MMS

0 kr

VÄLJ DATAPAKET - Alla paket har en surfhastighet på upp till 60 Mbit/s
Data inom Sverige som ingår per månad
Data inom EU som ingår per månad3
Månadsavgift

1 GB

7 GB

12 GB

25 GB

60 GB

-

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

199 kr

249 kr

349 kr

449 kr

99 kr

ÖVRIGT
Ersättning eller byte av SIM

Vid ersättning eller byte av SIM-kort debiteras 250 kr.

Betalsamtal

Betalsamtal debiteras efter respektive betalnummers prislista.

Debiteringsintervall för samtal

Debiteringsintervallet för samtal är 60 sekunder, där inget annat anges.

2.
3.

I månadsavgiften ingår fria röstsamtal, SMS, och MMS inom Sverige. I priset ingår inte betalsamtal, videosamtal, 077-samtal, samtal till och från
utlandet, betal-SMS, samt SMS och MMS till och från utlandet eller från datorer/internet etc. Phonera förbehåller sig rätten att stänga ned abonnemang
med onormalt hög förbrukning.
Samtal och meddelanden till och från utlandet debiteras enligt våra utlandsprislistor som du hittar på www.phonera.se.
Data inom EU som ingår per månad är utöver det datapaket du använder inom Sverige. Efter att du har använt 1 GB data inom EU kommer du att
debiteras rörligt pris 0,46/MB för överskjutande data. Du kommer informeras via SMS när din EU datapott är slut. Hastigheter och täckning kan variera
beroende på vilket nät du befinner dig i inom EU. Se våra utlandsprislistor på www.phonera.se för specifikation av vilka länder som ingår.

Priserna gäller fr.o.m. 31 december 2016. Fakturaavgift på 29 kr tillkommer vid utskick av pappersfaktura. Alla samtalspriser är angivna per påbörjad minut
och samtliga priser är angivna exklusive moms. Med reservation för eventuella tryckfel och felskrivningar.
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