Prislista och tjänstespecifika villkor

Tillvalstjänster - Röstabonnemang.
Gäller fr o m 15 januari 2019. Alla priser är exklusive moms.
3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

Tillvalstjänst
Datapaket
3Extrasurf - 200 MB
3Extrasurf - 1 GB
3Extrasurf - 3 GB
3Extrasurf - 5 GB
3Extrasurf - 10 GB
3Extrasurf - 20 GB

Månadsavgift

Beskrivning

49 kr
99 kr
149 kr
169 kr
249 kr
349 kr

3Extrasurf - 10 GB
3Extrasurf - 50 GB
3Extrasurf - 100 GB
3Exxtrasurf - 200 GB

199 kr
299 kr
399 kr
499 kr

Extra köp av 0,2/1/3/5/10/20 GB data. Den extra datamängden gäller resterande del
av innevarande kalendermånad. Om användandet överstiger inkluderad datamängd
sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Därefter kan mer data köpas till efter behov. Vid
nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Endast tillgängligt för
prisplaner och tillval som innehåller data till fast pris och som kan användas i
EU/EES. Den inkluderade surfmängden i 3Extrasurf kan användas i Sverige och i
EU/EES.
Extra köp av 10/50/100/200 GB data. Den extra datamängden gäller resterande del
av innevarande kalendermånad. Om användandet överstiger inkluderad datamängd
sänks hastigheten till 64 Kbit/s. Därefter kan mer data köpas till efter behov. Vid
nästa månadsskifte blir det automatiskt full hastighet igen. Endast tillgängligt för
prisplaner och tillval som innehåller data till fast pris som kan endast användas i
Sverige. Den inkluderade surfmängden i 3Extrasurf kan användas i Sverige.

Utlandstjänster
3Global1

29 kr/mån

3Global Plus1

99 kr/mån

3Världen Företag

0 kr/mån

Utlandspaket
3Surfpass Förenade Arabemiraten 1 GB
3Surfpass USA 0,5 GB2
3Surfpass Turkiet 0,5 GB
3Surfpass Thailand 350 MB
3Surfpass Kina 350 MB
3Surfpass Egypten 350 MB
3Surfpass Sydamerika 100 MB3
3Surfpass Sydamerika 0,5 GB3

249 kr
299 kr
299 kr
399 kr
845 kr
845 kr
199 kr
399 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 Mitt3, Mitt3-appen och Kundservice. Ett 3Surfpass gäller i max 7 dygn
från köptillfället.

3Försäkring

39/79/99/119 kr/mån

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

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

3Split

12 kr/mån

Försäkring för din hårdvara. 3Försäkring ger dig full ersättning utan värdeminskning
vid oförutsedda händelser. 39kr gäller för produkter med värde mellan 0-1499kr. 79kr
gäller för produkter med värde mellan 1500-3499kr. 99kr gäller för produkter med
värde mellan 3500-7999kr. 119kr gäller för produkter med värde mellan 800012000kr.
Skydda mobilen, surfplattan eller datorn från virus, intrång och annan skadlig kod.
Inkluderar antivirus-, skydd mot spionprogram, brandvägg, skräppostfilter, surfskydd
och föräldrakontroll. Licensen gäller för 1/3/5/10 enheter. Licenserna är inte
personliga eller kopplade till 3-abonnemanget, utan kan även användas för att
skydda exempelvis andra familjemedlemmars enheter och enheter som inte är sålda
av 3.
Skiljer på kostnaden för samtal och tjänster du använder när du jobbar och hemma.

3Svar Smart

15,20 kr/mån

Deezer Premium+
Spärrtjänster
Mex-tillägg

63,2 kr/mån
0 kr/mån
0 kr/mån

Rabatterade priser på samtal och SMS till utlandet och på mottagna samtal i
utlandet.
Rabatterade priser på samtal till utlandet, på mottagna samtal i utlandet samt 3000
fria SMS till utlandet.
Surfa och ring som hemma i 50 länder utöver EU/EES och ring från Sverige till alla 80
länder i upp till 10h i månaden utan extra kostnad. Tillgänglig för 3Företag 35GB och
uppåt med 24 mån bindningstid.

Övriga tjänster

Allmän information.

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.
Musikstreamingstjänsten som ger tillgång till ca 30 miljoner låtar.
Spärr för vissa typer av samtal.
Tillvalet integrerar 3s företagsabonnemang med ÅFs egna molnväxlar via Mexfunktion och ger fria samtal inom 3. Fungerar endast med ÅF som har Mex-avtal med
3.

1

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

2

USA, Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna.

3

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

