
WiFi-samtal är tillgänglig i följande prisplaner**

WiFi-samtal är inte kompatibelt med följande tilläggstjänster*

Villkor

Allmän information: 

Utöver dessa tjänstespecifika villkor gäller för tjänsten WiFi-samtal parrallelt 3:s Allmänna villkor för 

Konsument och Företag.

3Växel, 3Familj, 3Grupp, Mex, 3Gruppfast

*Observera att tjänster inkompatibla med Wifi-samtal inte kan köpas till om WiFi-samtalstjänsten är aktiverad. 

WiFi-samtal kan avaktiveras genom Mitt3 eller genom kontakt med 3 för att sedan köpa de övriga 

tilläggstjänsterna.

**3 förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel ändra eller ta bort en eller flera av dessa prisplaner. Sådan 

ändring ger ej kunden rätt att säga upp sitt abonnemang hos 3.

• Tjänsten har ingen bindningstid, men 3 förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel göra 

förändringar av tjänsten. 3 har vidare rätt ändra eller helt avsluta tjänsten för det fallet 

förutsättningarna för tjänstens tillhandahållande förändras till följd av t.ex. men inte uteslutande, 

myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning.  

• WiFi-samtal gäller endast för normalt användande av samtal och textmeddelanden. Utnyttjande av 

tjänsten som avviker från ett normalt användande eller som på ett sätt som 3 bedömer vara skadligt 

för 3, förbehåller sig 3 rätten att ändra, spärra eller avsluta tjänst

• WiFi-samtal gäller endast för samtal och textmeddelanden inom Sverige.

• 3 tar inget ansvar för att kapaciteten i det WiFi-nätverk som används. 

• Samtal och textmeddelanden med WiFi-samtal kostar inget extra för dig som 3kund utöver din 

abonnemangskostnad. Wifi-samtalen förbrukar inte datamängd från den datamängd som ingår i ditt 

abonnemang då samtal/SMS går över WiFi och inte i mobilnätet. WiFi-samtalen förbrukar däremot 

dina samtalsminuter som är inkluderade i ditt abonnemang. För det fallet att du inte har fria 

samtalsminuter/pott kommer samtalet att blockeras på samma sätt som för ett vanligt samtal 

och/eller texmeddelande då samtal/pott är förbrukad. 

Produktöversikt

WiFi-samtal är en tjänst som ger dig möjligheten att ringa samtal och skicka textmeddelanden över 

WiFi-nätverk. Data som används för samtal och textmeddelanden konsumerar inte din vanliga 

datamängd eftersom du använder WiFi istället för 3s mobilnät. Tjänsten WiFi-samtal är tillgänglig för 

alla 3s abonnemang med stöd för LTE (4G-nätet) och omfattar både Privat och Företag. Tjänsten är 

tillgänglig för nytecknade, förlängningar och befintliga abonnemang. Tjänsten är endast tillgänglig i 

Sverige. 

Privat och Företag: Alla prisplaner med stöd för LTE (ej kontantkort)

Prislista och tjänstespecifika villkor

Gäller from 2017-03-30. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

Månadsavgift: --

WiFi-samtal.


