
Prislista och tjänstespecifika villkor för 3Flexibel

Röstabonnemang
Gäller fr o m 10 maj 2023. Alla priser är inklusive moms.
Tre reserverar sig för eventuella tryckfel.

Abonnemang utan bindning 3Flexibel Obegränsat
1,2,3,11

3Flexibel 20GB
1,2,10

3Flexibel 5GB
1,2,10

3Hemtelefon
4

3Extra Användare
1,8,9,11

Månadsavgift 399 kr 299 kr 199 kr 149 kr 129 kr

Bindningstid - - - - -

Uppsägningstid 30 dagar 30 dagar 30 dagar 30 dagar 30 dagar

Abonnemang med bindning

Månadsavgift - - - 149 kr 129 kr

Bindningstid - - - 12/24 mån 12/24 mån

Uppsägningstid - - - 30 dagar 30 dagar

Hastighet 3Snabbare12 3Snabbare12 3Snabbare12 - -

Samtal 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min

Meddelanden

SMS/MMS inkluderade - - - - -

SMS 0 kr/SMS 0 kr/SMS 0 kr/SMS  0,49 kr/SMS 0 kr/SMS

MMS 0 kr/SMS 0 kr/SMS 0 kr/SMS 1,39 kr/MMS 0 kr/SMS

SMS/MMS efter inkl. SMS - - - - -

Mobilsurf

Surfmängd
5,6

Obegränsad i Sverige 20 GB/mån 5 GB/mån Ingen surf ingår Ingen surf ingår

När surfmängden är slut7 - Spärras Spärras - Spärras

Övrigt

Aktiveringsavgift 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr

Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller  
e-faktura 0 kr)

49 kr 49 kr 49 kr 49 kr 49 kr

Detaljspecifikation på fakturan 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr

Maximal månadsrabatt på abonnemang vid köp av 
mobiltelefon på delbetalning2 -100 kr -100 kr -30 kr - -

Allmän information

• Moms inkluderas där tillämpligt. 

• Gäller för användande inom Sverige samt Tres nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista. 

• Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.

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

• Månadsavgifter och användande debiteras i efterskott.

• Röstsamtal debiteras per påbörjade 60 sekundersintervall, gäller utlandssamtal samt betalsamtal

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

• Betalsamtal (till ex 118XXX eller 0900) debiteras som ett samtal inom Sverige + priset för betalsamtalet.

• Betal-SMS (till ex 72XXX) debiteras som ett SMS inom Sverige + priset för Betal-SMS:et.

Hänvisningar 
1  I abonnemangen 3Flexibel Obegränsat/3Flexibel 20 GB/3Flexibel 5GB samt i 3Extra Användare ingår obegränsat antal röstminuter (gäller ej betal- och satellitsamtal), SMS och MMS vilka kan användas  

inom Tres nät i Sverige, till andra nät i Sverige samt inom EU/EES. Detta gäller trafik från EU/EES-land till Sverige samt trafik från EU/EES-land till besökt eller annat EU/EES-land.

2  3Flexibel Rabatt; Vid avtal om abonnemangen 3Flexibel erhålls en månatlig rabatt på abonnemanget om du ingår separat kreditavtal med Tre. Maximal rabatt enligt tabell ovan; din totala rabatt kan dock aldrig  
överstiga ditt totala månatliga delbetalningsbelopp (d.v.s. om du exempelvis månatligen delbetalar totalt 70 SEK på en eller flera mobiltelefoner, så är din totala rabatt för samtliga dina 3Flexibel-abonnemang 
tillsammans begränsat till sådant belopp). Rabatt utgår under tid motsvarande vald delbetalningsperiod enligt separat kreditavtal, oavsett om mobiltelefonen slutbetalas i förtid. 3Flexibel Extra Rabatt kan komma att 
erbjudas i samband med delbetalning av utvalda mobiltelefonmodeller. Köp av en (1) mobiltelefon genom kreditavtal ger endast rätt till rabatt på ett (1) 3Flexibel-abonnemang. För det fall abonnemanget sägs upp 
upphör rabatten; uppsägningen påverkar dock inte gällande kreditavtal. Rabatten kan kombineras med hårdvarurabatter, men inte med andra abonnemangsrabatter än "3Bredband rabatt", se punkt 10.

3  I abonnemanget 3Flexibel Obegränsat ingår obegränsad surfmängd inom Sverige. Vid dataförbrukning utanför Sverige inom EU/EES så är gränsen för surf 60GB, denna gräns återställs  
vid varje månadsskifte. Om tjänsten används på ett sätt som strider mot Tres Fair Usage Policy förbehåller sig Tre rätten att spärra dataanvändningen, alternativt sänka överföringshastigheten  
(se p. 6.3-6.4 i Tres allmänna villkor). Vid nästa månadsskifte erhålls ny datamängd alternativt återställs hastigheten igen.

4  I 3Hemtelefon ingår obegränsat med röstminuter (gäller ej betal- och satellitsamtal). Ingen startavgift tillkommer. Abonnemanget kan endast användas i Tres nät i Sverige.

5  Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 13,33 kr/14,67 kr (3Flexibel 20GB)/ 20 kr/24 kr (3Flexibel 5GB).  
Mer information finns tillgängligt för prisplanen på www.tre.se/datapris.

6  Vid köp av 3Flexibel Obegränsat eller 3Flexibel 20GB ingår tjänsten 3Världen. 3Extra Användare får tillgång till tjänsten 3Världen om den delar data med minst ett (1) 3Flexibel-abonnemang 20GB  
eller Obegränsat. Vänligen se "3Världen - Prislista och tjänstespecifika villkor” på tre.se för fullständig information.

8  Avtal om 3Extra Användare förutsätter att kund också betalar för minst ett 3Flexibel Obegränsat, 3Flexibel 20GB eller 3Flexibel 5GB ("Huvudabonnemang"), och att samtliga abonnemang i kundens namn faktureras 
enligt ordinarie pris (förutom eventuell 3Bredband Rabatt samt 3Flexibel Rabatt). 3Extra Användare har tillgång till samma hastighet i Tres nät som Huvudabonnemanget. 

9  Vid köp av 3Flexibel Obegränsat, 3Flexibel 20GB, 3Flexibel 5GB, 3Bredband GO 15GB, 3Bredband GO 50GB samt 3Extra Användare ingår tjänsten 3Dela Data, som delar data mellan samtliga abonnemangs totala 
surfpott hos samma kund, dock max 100GB per månad per delning. När dataförbrukningen överstiger 100GB/mån spärras abonnemanget för surf tills nästa månadsskifte. 3Extra Användare delar data med nyss 
nämnda 3Flexibel- och 3Bredband GO-abonnemang utan extra kostnad och övriga abonnemang (exklusive 3Bredband Max) med tjänsten 3Dela Data för tillkommande kostnad om 49 kr per månad och abonnemang.

10  Nya och befintliga kunder erhåller en "3Bredband rabatt" på avtal som omfattar både 3Flexibel- och 3Bredband Max-abonnemang. Gäller ej 3Flexibel 5GB. Rabatten gäller så länge båda abonnemangen  
är aktiva och upphör om ett av abonnemangen avslutas.

11 Varje betalningsansvarig kund kan maximalt teckna avtal om fem (5) abonnemang 3Extra Användare.

12 För ytterligare info, se tjänstespecifika villkor för tilläggstjänsten 3Snabbare.

Prislista och tjänstespecifika villkor för 3Surfa

Röstabonnemang
Gäller fr o m 10 maj 2023. Alla priser är inklusive moms.
Tre reserverar sig för eventuella tryckfel.

Abonnemang med bindning 3Surfa Obegränsat
1,2,3,10 

3Surfa 20GB
1,2,11 

3Surfa 5GB
1,2,10

3Extra Användare
2,9,11,12

Månadsavgift 399 kr 299 kr 199 kr 129 kr

Bindningstid 12/24 mån 12/24 mån 12/24 mån 12/24 mån

Uppsägningstid 30 dagar 30 dagar 30 dagar 30 dagar

Abonnemang utan bindning

Månadsavgift 499 kr 299 kr 199 kr 129 kr

Bindningstid - - - -

Uppsägningstid 30 dagar 30 dagar 30 dagar 30 dagar

Hastighet 3Snabbare13 3Snabbare13 3Snabbare13 -

Samtal 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min

Meddelanden

SMS/MMS inkluderade - - - -

SMS 0 kr/SMS 0 kr/SMS 0 kr/SMS 0 kr/SMS

MMS 0 kr/MMS 0 kr/MMS 0 kr/MMS 0 kr/MMS

SMS/MMS efter inkl. SMS - - - -

Mobilsurf

Surfmängd
5,6, 7

Obegränsad i Sverige 20 GB/mån 5 GB/mån Ingen surf ingår

När surfmängden är slut9 - Spärras Spärras Spärras

Övrigt

Aktiveringsavgift 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr

Faktureringsavgift (betalning via autogiro eller e-faktura 0 kr)
49 kr 49 kr 49 kr 49 kr

Detaljspecifikation på fakturan 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr

Allmän information

• Moms inkluderas där tillämpligt. 

• Gäller för användande inom Sverige samt Tres nät i Danmark. IP-telefoni ingår. För utlandspriser se separat prislista. 

• Varje MB/GB i respektive abonnemang har ett förutbestämt fast värde.

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

• Månadsavgifter och användande debiteras i efterskott.

• Röstsamtal debiteras per påbörjade 60 sekundersintervall, gäller utlandssamtal samt betalsamtal

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

• Betalsamtal (till ex 118XXX eller 0900) debiteras som ett samtal inom Sverige + priset för betalsamtalet.

• Betal-SMS (till ex 72XXX) debiteras som ett SMS inom Sverige + priset för Betal-SMS:et.

Hänvisningar 
1    Minsta totalkostnad för respektive abonnemang med bindningstid och aktiveringsavgift enligt nedan. Eventuell förhöjd avgift för mobiltelefon eller annan hårdvara kan förekomma.  

3Surfa Obegränsat 12 mån: 5 038 kr, 24 mån: 9 286 kr, 3Surfa 20GB 12 mån: 3 838 kr, 24 mån: 7 426 kr, 3Surfa 5GB 12 mån: 2 638 kr, 24 mån: 5 026 kr, 3Surfa 2GB 12 mån: 2 038 kr, 24 mån: 3 826 kr

2   I abonnemangen 3Surfa Obegränsat/3Surfa 20 GB/3Surfa 5GB samt i 3Extra Användare samt i ingår obegränsat antal röstminuter (gäller ej betal- och satellitsamtal), SMS och MMS vilka kan användas  
inom Tres nät i Sverige, till andra nät i Sverige samt inom EU/EES. Detta gäller trafik från EU/EES-land till Sverige samt trafik från EU/EES-land till besökt eller annat EU/EES-land.  

3  I abonnemanget 3Surfa Obegränsat ingår obegränsad surfmängd inom Sverige. Vid dataförbrukning utanför Sverige inom EU/EES så är gränsen för surf 60GB, denna gräns återställs vid varje månadsskifte.  
Om tjänsten används på ett sätt som strider mot Tres Fair Usage Policy förbehåller sig Tre rätten att spärra dataanvändningen, alternativt sänka överföringshastigheten (se p. 6.3-6.4 i Tres allmänna villkor).  
Vid nästa månadsskifte erhålls ny datamängd alternativt återställs hastigheten igen.

4  I 3Hemtelefon ingår obegränsat med röstminuter (gäller ej betal- och satellitsamtal). Ingen startavgift tillkommer. Abonnemanget kan endast användas i Tres nät i Sverige.

5  Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 13,33 kr/14,67 kr (3Surfa 20GB)/ 20 kr/24 kr (3Surfa 5GB)/ 25 kr/25 kr (3Surfa 2GB).  
Mer information finns tillgängligt för prisplanen på tre.se/datapris.

6  Månadsbetalningen i abonnemanget kan, förutom till vanlig dataanvändning, även doneras till förmån för välgörenhet. Data donate kan appliceras på abonnemangen 3Surf 50GB/ 25GB/ 10GB/ 5GB/ 2GB.  
En abonnemangskund kan donera delar av sin månadsavgift, varje donation som kunden gör motsvarar XGB data enligt listan; Med bindningstid; 2GB: 0,4 GB / 5GB: 0,5GB / 10GB: 0,4GB / 25GB:0,84 / 
50GB:1,25GB Utan bindningstid; 2GB: 0,4 GB / 5GB: 0,42GB / 10GB: 0,37GB / 25GB:0,79 / 50GB:1,2GB. För mer information se tjänstespecifika villkor för "data donate”

7  Vid köp av 3Surfa Obegränsat samt 3Surfa 20GB med 0/24 mån bindningstid ingår tjänsten 3Världen. 3Extra Användare med 0 eller 24 månaders bindningstid får tillgång till tjänsten 3Världen om den delar data med 
minst ett (1) 3Surfa-abonnemang 20GB eller Obegränsat. Vänligen se "3Världen - Prislista och tjänstespecifikavillkor” på tre.se för fullständig information.

8  Om användandet överstiger angiven surfmängd spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan mer surf köpas till efter behov. Vid nästa månadsskifte återställs surfmängde

9  Vid köp av 3Surfa Obegränsat, 3Surfa 20GB, 3Surfa 5GB, 3Bredband GO 15GB, 3Bredband GO 50GB samt 3Extra Användare ingår tjänsten 3Dela Data som delar data mellan samtliga abonnemangs totala surfpott 
hos samma kund, dock max 100GB per månad per delning. När dataförbrukningen överstiger 100GB/mån spärras abonnemanget för surf tills nästa månadsskifte. 3Extra Användare delar data med nyss nämnda 
3Surfa- och 3Bredband GO-abonnemang utan extra kostnad och övriga abonnemang (exklusive 3Bredband Max) med tjänsten 3Dela Data för tillkommande kostnad om 49 kr per månad och abonnemang.  

10  Som kund erhåller du en "3Bredband rabatt" på 100 kr om du ingår avtal som omfattar både 3Surfa- och 3Bredband Max-abonnemang. Gäller ej 3Surfa 2GB och 3Surfa 5GB. Rabatten gäller så länge båda 
abonnemangen är aktiva och upphör om ett av abonnemangen avslutas.

11  Avtal om 3Extra Användare förutsätter att kund också betalar för minst ett 3Surfa Obegränsat, 3Surfa 20GB eller 3Surfa 5GB ("Huvudabonnemang"), och att samtliga abonnemang i kundens namn faktureras enligt 
ordinarie pris (förutom eventuell 3Bredband Rabatt samt 3Flexibel Rabatt). 3Extra Användare har tillgång till samma hastighet i Tres nät som Huvudabonnemanget.

12 Varje betalningsansvarig kund kan maximalt teckna avtal om fem (5) abonnemang 3Extra Användare. 

13 För ytterligare info, se tjänstespecifika villkor för tilläggstjänsten 3Snabbare. 


