Prislista
Telenor Kontant

TA 32034

Telenor Kontant
Kontantkort

Enkel

Fri

Fast

Laddningsbelopp (kr)

100

200

150

300

500

Saldo (kr)

1001

2001

150

400

50

Giltighetstid

365 dagar

30 dagar2

30 dagar2

Trafiktariffer (ordinarie nationella destinationer)
Röstsamtal Startavgift (kr/st)3

0,99

0,99

0

Röstsamtal Minuttariff (kr/min)4

0,59

3000 minuter ingår, därefter 0,59
kr/min

3000 minuter ingår, därefter 0,59
kr/min

SMS4 (kr/st)

0,59

3000 SMS ingår, därefter 0,59 kr/st

3000 SMS ingår, därefter 0,59 kr/st

MMS4,5 (kr/st)

1,99

1,99

3000 MMS ingår, därefter 1,99 kr/st

Samtal till Telenor Röstbrevlåda
(kr/min)

1,99

0,99

0

Videosamtal (kr/min)

4,99

4,99

0

Se telenor.se för gällande priser till
eller i utlandet

Se telenor.se för gällande priser till
eller i utlandet

Se telenor.se för gällande priser till
eller i utlandet

Trafiktariffer (utland)
Samtal, meddelanden och data till eller
i utlandet
Surf
Data6
Hastighet (Mbit/s)

9kr/dag
6

0,5 GB

Ingår
6

Ingår
6

TA 32034






1.
2.
3.
4.
5.
6.

Debiteringsintervall för nationella röst och video-samtal är 60 sekunder.
Telenor Kontant omfattar ej IP-telefoni eller Internetdelning.
Mobilnätet är en delad resurs, vilket innebär att en enskild användare med extremt stor dataförbrukning kan påverka användarupplevelsen negativt för övriga användare i samma område.
För att säkerställa en hög och jämn användarupplevelse för alla kunder förbehåller sig Telenor rätten att, i de fall där en användares förbrukning är extrem, tillfälligt under tider med hög belastning i
nätet ge denne en lägre hastighet, upp till 0,5 Mbit/s. Med extrem användning avses dataförbrukning som överstiger 15 GB under de senaste 30 dagarna.
Tjänsten får enbart användas för personligt bruk. Den får inte säljas vidare eller på annat sätt utnyttjas för kommersiella syften.

Vid laddning med värdebevis debiteras en administrativ avgift på 5 kr.
Priser giltiga 30 dagar efter laddning (eller till nästa laddning). Därefter: Startavgift:1,99kr/samtal, samtalstaxa 1,99kr/min, SMS 1,99kr/st, MMS 1,99kr/st och Samtal till Röstbrevlåda 1,99kr/min,
Videosamtal 4,99kr/min, Surf 19kr/dag.
Inga startavgifter på frisamtal 020).
Gäller (ordinarie nationella nummer) inom Sverige och per mottagare. Detta innefattar mobila abonnentnummer, geografiska fastnätsnummer, 077 nummer, 010 nummer, kundservice via 222.
Övriga destinationer, exempelvis betalnummer, nummerupplysningsnummer och utlandsdestinationer kan ha avvikande pris
Pris per mottagare av mms eller e-post
Gäller enbart inom Sverige, mobilsurf utomlands debiteras enligt gällande prislista för datatrafik i utlandet.

Plustjänster

Plustjänst

Månadsavgift

Beskrivning

SMS Fritt Världen

99kr

1000 fria SMS till internationella nummer i fasta och mobila nätet.

Fri Surf Europa

0 kr

Du surfar fritt för 79 kr/dygn inom EU, EES, Färöarna, Schweiz, Turkiet. Hastighet är beroende av besökt nätverk, hastigheter upp till 1
Mbit/s är möjliga. Efter 100 MB/dygn sänks hastigheten till 48 Kbit/s, för att vid dygnsskifte återgå till normal.

Telenor Passport

0 kr

WIMP

99 kr

Ring hem från över 35 länder till ditt svenska minutpris med tjänsten Telenor Passport. Du får ditt ordinarie svenska minutpris och
uppkopplingsavgift enligt tabellen. Om du blir uppringd när du befinner dig i något av dessa länder, betalar du uppkopplingsavgift och 0
kr/min. Pratar du längre än 20 minuter, när du tar emot samtal, så betalar du ytterligare en uppkopplingsavgift var 20:e minut. Beställ
tjänsten
kostnadsfritt
via vår obegränsad
Kundservice tillgång
på 222 till
eller
sms:a
texten PASSPORT
222. Läs
på telenor.se.
En
musiktjänst
som erbjuder
musik
i mobilen
och datorn.till
Kostnad
förmer
datatrafik
tillkommer

För mer information och fullständiga villkor kring Telenors tjänster, läs mer på telenor.se

Övrigt





Vi förbehåller oss rätten att ändra i prislistan samt att etablera nya priser utöver de här angivna.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Betalsamtal/betaltjänster; för information om vilka betalsamtal/betaltjänster som går att ringa från din mobiltelefon, samt priser kontakta Kundservice.
Alla priser är inklusive moms och angivna i svenska kronor.

