
Tillvalstjänst Surfpaket 1, 2, 3 Månadsavgift Beskrivning

3Dela Data 49 kr/mån
Gör det möjligt att dela suf mellan utvalda abonnemang, dock max 100 GB per månad och delning. När dataförbrukningen överstiger 
100GB/mån spärras abonnemanget för surf tills nästa månadsskifte. Endast tillgängligt på utvalda prisplaner.

3Mobilsurf - 1 GB 
3Mobilsurf - 3 GB 
3Mobilsurf - 5 GB 
3Mobilsurf - 10 GB

69 kr/mån 
99 kr/mån 
149 kr/mån 
199 kr/mån

Surfprenumeration. Om användandet överstiger angiven surfmängd spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan extra surf köpas 
till efter behov. Vid nästa månadsskifte återställs datamängden. Gäller endast abonnemangen 3Pott 99 samt äldre varianter.

3Extrasurf - 1 GB 
3Extrasurf - 5 GB 
3Extrasurf - 10 GB 
3Extrasurf - 20 GB

99 kr 
199 kr 
299 kr 
399 kr

Extrasurf. Om användandet överstiger angiven surfmängd spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan extra surf köpas till efter 
behov. Vid nästa månadsskifte återställs datamängden. Endast tillgängligt för prisplaner och tillval som innehåller surf till fast pris. 

Hastigheter 14, 15

3Snabbare 0kr/mån
Styr hastigheten på ditt abonnemang, ger upp till 250 Mbit/s. Tillgänglig för abonnemangen 3Surfa och 3Flexibel förutom  
3Flexibel/3Surfa Obegränsat. 

3Snabbast 49kr/mån Styr hastigheten på ditt abonnemang. Ger upp till 1000 Mbit/s. Tillgänglig för abonnemangen 3Flexibel och 3Surfa. 

Rösttjänster1

3Hemnummer4 69 kr/mån Få ditt fastnummer direkt i mobilen. 

3Hemväxel5 99 kr/mån Få ditt fastnummer direkt i mobilen med växelfunktion, som gör att fler kan svara på inkommande samtal. Max antal medlemmar är 9 st. 

3Vänner 99 99 kr/mån
Ring kostnadsfritt inom Tre och hallon samt till fasta nätet och SMS:a och MMS:a kostnadsfritt inom Tre och hallon. Startavgift tillkom-
mer på alla samtal. Gäller 3000 min och 3000 SMS eller MMS per månad.

Utlandstjänster

3Global6 29 kr/mån Rabatterade priser på samtal och SMS till utlandet och på mottagna samtal i utlandet. 

3Global Plus6 99 kr/mån Rabatterade priser på samtal till utlandet, på mottagna samtal i utlandet samt 3000 fria SMS till utlandet. 

Utlandspaket

Förenade Arabemiraten 1 GB 
Nordamerika8 100 MB  
Nordamerika8 0,5 GB 
Nordamerika8 1 GB  
Asien9 100 MB 
Asien9 0,5 GB 
Asien9 1 GB 
Sydamerika10 100 MB 
Sydamerika10 0,5 GB 
Europa11, 12 0,5 GB 
Europa11, 12 1 GB 
Europa11, 12 5 GB 
Afrika13  0,5 GB 
Afrika13 1 GB

249 kr 
99 kr 
199 kr 
249 kr 
149 kr 
249 kr 
349 kr 
199 kr 
399 kr 
99 kr 
199 kr 
299 kr 
199 kr 
299 kr

3Surfpass ger dig ett förmånligt paketpris på surf. När du anlänt till landet får du ett SMS med instruktioner om hur du kan köpa  
3Surfpass via SMS. Du kan också köpa 3Surfpass via Kundservice och 3Butik. 3Surfpass för Asien, Nordamerika samt Europa  
och Ryssland gäller i 30 dygn. 3Surfpass för Afrika gäller i 14 dagar, övriga surfpass gäller i sju dygn (7x24 h) från köptillfället eller  
så långt datamängden räcker från när du köper det. Är du 3Världen-kund gäller 3Surfpass Europa och Afrika enbart i de länder  
som inte ingår i 3Världen12, 13.

Övriga tjänster

3Försäkring 39/79/99/119 kr/mån
Försäkring för din hårdvara. 3Försäkring ger dig full ersättning utan värdeminskning vid oförutsedda händelser. 39 kr gäller för produkter 
med värde mellan 0 – 1499 kr. 79 kr gäller för produkter med värde mellan 1500 – 3499 kr. 99 kr gäller för produkter med värde mellan 
3500 – 7999 kr. 119 kr gäller för produkter med värde mellan 8000 – 16000 kr.

3Försäkring Express 79/99/119 kr/mån
Försäkring med leverens av ersättningstelefon dagen efter. 3Försäkring Express ger dig full ersättning med låg självrisk, ingen bindnigs-
tid och ingen uppsägningstid. 79 kr gäller för produkter med värde mellan 0 – 3499 kr. 99 kr gäller för produkter med värde mellan 
3500 – 6449 kr. 119 kr gäller för produkter med värde mellan 6500 – och uppåt.

3Säkerhet - 1 enhet 
3Säkerhet - 3 enheter 
3Säkerhet - 5 enheter 
3Säkerhet - 10 enheter"

29 kr/mån 
49 kr/mån 
69 kr/mån 
99 kr/mån

Skydda mobilen, surfplattan eller datorn från virus, intrång och annan skadlig kod. Inkluderar antivirus-, skydd mot spionprogram, 
brand vägg, skräppostfilter, surfskydd och föräldrakontroll. Licensen gäller för 1/3/5/10 enheter. Licenserna är inte personliga eller  
kopplade till Tre-abonnemanget, utan kan även användas för att skydda exempelvis andra familjemedlemmars enheter och enheter  
som inte är sålda av Tre. 

3Svar Smart1 19 kr/mån
Röstbrevlåda som du kan lyssna av utan att ringa. Dina röstmeddelanden presenteras i en lista och du väljer i vilken ordning du vill 
lyssna av dem.

3Kostnadskontroll 0 kr/mån Hjälper dig att hålla koll på dina mobilkostnader.

Spärrtjänster 0 kr/mån Spärr för vissa typer av samtal.

Prislista och tjänstespecifika villkor

Tillvalstjänster -  
Mobilabonnemang
Gäller fr o m 21 november 2022. Alla priser är inklusive moms.
Tre reserverar sig för eventuella tryckfel.

Allmän information

• Moms inkluderas där tillämpligt. 

• För att teckna tillvalstjänst förutsätts grundabonnemang hos Tre.

• Om inte annat anges gäller användande inom Sverige. IP-telefoni ingår. 

• Varje röstminut, SMS, MMS och MB/GB har ett förutbestämt fast värde. 

• Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till nästa månad. Ingen kreditering eller återbetalning sker av outnyttjade trafik/värde.

• Tillvalstjänster har 30 dagars uppsägningstid. 

• Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet. 

Hänvisningar 
1 För 3Pott avräknas 3Vänner 99, 3Hemnummer, 3Hemväxel, 3Mobilsurf, 3Extrasurf, SMSGrupp, 3Svar Smart.

2  Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 69 kr (3Mobilsurf 1GB)/33 kr (3Mobilsurf 3GB)/29,8 kr (3Mobilsurf)/19,9 kr  
(3Mobilsurf 10GB)/. För beräkning av pris per MB för ovanstående tillvalstjänster besök www.tre.se/datapris.

3  Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 245 kr (3Extrasurf 200MB)/99 kr (3Extrasurf 1GB)/49,6 kr (3Extrasurf 3GB)/33,8 kr  
(3Extrasurf 5GB)/24,9 kr (3Extrasurf 10GB)/17,5 kr (3Extrasurf 20GB). För beräkning av pris per MB för ovanstående tillvalstjänster besök www.tre.se/datapris.

4 Tre ansvarar inte för eventuella tjänster kopplade till ditt fastnummer fungerar (t.ex. trygghetslarm, villalarm, TV etc.). Vi hänvisar till respektive tjänsteleverantör vid frågor avseende sådan funktionalitet. 

5  Samtliga användare behöver ha varsitt Tre-abonnemang. Tre ansvarar inte för eventuella tjänster kopplade till ditt fastnummer fungerar (t.ex. trygghetslarm, villalarm, TV etc.). Vi hänvisar till respektive  
tjänsteleverantör vid frågor avseende sådan funktionalitet. 

6 Debitering sker per påbörjade 10 sekundersintervall. Videosamtal och MMS debiteras enligt standardprislistan till utlandet.

8 USA, Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Kanada och Mexiko.

9 Indien, Indonesien, Japan, Macao, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Kina och Thailand. 

10 Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

11 Albanien, Andorra, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Färöarna, Grönland, Makedonien, Moldavien, Monaco, Montenegro, Ryssland, Serbien, Schweiz, Turkiet (inkl Norra Cypern) och Ukraina.

12  För kunder med tilläggstjänsten 3Världen, innehåller 3Surfpass Europa enbart de länder som ligger utanför 3Världen-området. Dvs. Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Moldavien, Monaco,  
Montenegro; Serbien.

13 Egypten, Sydafrika, Marocko, Kap Verde, Tunisien, Senegal, Mauritius, Uganda, Tanzania, Algeriet, Elfenbenskusten, Guinea, Moçambique, Rwanda.

14  Normalhastigheten är ett beräknat genomsnitt för hela mobilnätet och utgör således ingen garanti om viss hastighet på viss plats. Normalhastighet i Tres nät är:  
3G: 3 – 16 Mbit/s 
4G: 10 – 80 Mbit/s 
5G: 10 – 100 Mbit/s 
5G+: 200 – 600 Mbit/s

15  Hastigheten kan variera beroende på en mängd olika faktorer, exempelvis geografiska förhållanden, om du befinner dig inomhus eller utomhus, hur många som samtidigt ringer eller surfar inom samma  
område och vilken mobiltelefon du använder.


