
 Tre reserverar sig för eventuella tryckfel.

Abonnemang 3Företag Bredband 15GB
1

3Företag Bredband Max
1

3Företag Bredband Max Avtal
1

Månadsavgift 149 kr 299 kr
2 249 kr

Bindningstid 0/24 månader 0/24/36 månader
3 0/24/36 månader

Uppsägningstid 1 mån 1 mån 1 mån

Surf

Inkluderad datamängd 15 GB/mån
5

Obegränsad GB/mån i 

Sverige
4 Obegränsad GB/mån i Sverige

4

Efter inkluderad datamängd är slut
6 Spärras Spärras Spärras

Meddelanden

SMS Ej kompatibelt Ej kompatibelt Ej kompatibelt

Övrigt

Aktiveringsavgift 250 kr 250 kr 250 kr

Faktureringsavgift
7 49 kr 49 kr 49 kr

Detaljspecifikation på fakturan 24 kr 24 kr 24 kr

Allmän information. 

Prislista och tjänstespecifika villkor

                         Översikt - Bredbandsabonnemang
 Gäller från och med 20 juni 2022. Alla priser är exklusive moms.

1
Minsta totalkostnad för abonnemnaget är 3826 kr/6226 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang med 24 

månaders bindningstid. Eventuell förhöjd avgift för hårdvara kan tillkomma.
2
Som kund erhåller du rabatt på 50 kr under bindningstiden och betalar då 249 kr/mån

3
Bindningstid varierar beroende på säljkanal

4
Den datamängd som varje månad ingår i abonnemanget går endast att använda i Tres nät i Sverige.

5
Den datamängd som varje månad ingår i abonnemanget går att använda i Tres nät i Sverige, samt övriga EU/EES. Värdet på 

datamängden är detsamma oavsett vilket av näten som den används i.
6
Om användandet överstiger inkluderad datamängd spärras abonnemanget för dataanvändning. Därefter kan mer data köpas till efter 

behov.
7
0kr för enskild firma med e-faktura

• Gäller för användande inom Sverige och EU/EES om inget annat anges. För utlandspriser utanför EU/EES se 

separat prislista.  

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

• Månadsavgifter och användande debiteras i förskott. 

• Den surfmängd som är inkluderad i månadsavgiften förs inte över till nästa månad.

• Du kan inte använda ditt bredbandsabonnemang för att ringa röst- eller videosamtal. Det går ej att skicka sms med 

3Företag Bredband 15GB och 3Företag Bredband Max.

• Hårdvara är operatörslåst i 12 månader och kan därefter låsas upp för 280 kronor.


