1(2)

Mobilabonnemang företag
Prislista
Abonnemang

2 GB

10 GB

100 GB

Månadsavgift

99 kr

199 kr

299 kr

Inkluderade samtal
alla nät 1

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Inkluderade SMS/MMS alla
nät 2

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Inkluderad surf 3

2 GB

10 GB

100 GB

Röstsamtal i alla nät

0 kr/min

0 kr/min

0 kr/min

Röstsamtal till Mobilsvar

0 kr/min

0 kr/min

0 kr/min

Startavgift för alla samtal

0 kr/samtal

0 kr/samtal

0 kr/samtal

1 GB surf, engångs

39,20 kr/mån

39,20 kr/mån

39,20 kr/mån

3 GB surf, engångs

79,20 kr/mån

79,20 kr/mån

79,20 kr/mån

10 GB surf, engångs

159,20 kr/mån

159,20 kr/mån

159,20 kr/mån

4 kr/min

4 kr/min

4 kr/min

Extra samtal

Extra surf

Övrigt
Videosamtal i alla nät

1

Inkluderar endast samtal inom Sverige. Vi tar ingen uppkopplingsavgift eller minutavgift för de inkluderade samtalen.
Det finns ingen begränsning på hur långt ett samtal kan vara. Betal-samtal ingår ej.

2

Inkluderar SMS till hela världen och MMS endast inom Sverige.

3

Vid förbrukad mängd går det ej att använda data men man kan köpa till extra data vid behov. IP telefoni tillåts och
likställs med dataförbrukning.

Spara oanvänd surf
Fria samtal & SMS ingår
Ingen bindningstid

2(2)

Mobilabonnemang företag
Prislista forts.
Mobiltelefoni abonnemang
Allmänt
Prislistan gäller från och med 2018-02-12, vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Alla
priser anges i svenska kronor (SEK), exklusive moms. Alla priser och användning är inom
Sverige. För utlandspriser, se separata utlandsprislistor. Nödsamtal till 112, samtal till
frisamtals-nummer (t.ex. 020-nummer) är alltid gratis från Sverige. Betalsamtal (t.ex.
118XXX eller 0900) debiteras som ett samtal inom Sverige + priset för betalsamtalet.
Betal-SMS (t.ex. 72XXX) debiteras som ett SMS inom Sverige + priset för betal SMS:et.
Hallon förbehåller sig rätten att vidta åtgärder vid extrem förbrukning (mer än 3000
samtal och 10 000 SMS/MMS per måndad). Hallon har 60 s debiteringsintervall.

Nytt SIM-kort (ersättningskort)

79,20 kr

Nummerbyte

79,20 kr

Spara oanvänd surf
Fria samtal & SMS ingår
Ingen bindningstid

