Prislista och tjänstespecifika villkor

Tillvalstjänster - Bredbandsabonnemang.
Gäller fr o m 25 maj 2020. Alla priser är inklusive moms.
3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

Tillvalstjänst
3Försäkring

Månadsavgift
29/69/99 kr/mån

Beskrivning
Försäkring för din hårdvara.

3Surfa Säkert - 1 enhet
3Surfa Säkert - 3 enheter
3Surfa Säkert - 5 enheter
3Surfa Säkert - 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, 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.

3Dela Data

49 kr/mån

Gör det möjligt att dela data mellan utvalda abonnemang. Endast tillgängligt på
utvalda prisplaner.

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

99 kr
199 kr
299 kr
399 kr

Extrasurf1. Om användandet överstiger angiven surfmängd spärras abonnemanget
för datatrafik. Extra surf kan köpas till efter behov. Vid nästkommande månads
månadsskifte återställs datamängden. Endast tillgängligt för prisplaner och tillval som
innehåller surf till fast pris.

Allmän information.
• Moms inkluderas där tillämpligt.
• För att teckna tillvalstjänst förutsätts grundabonnemang hos 3.
• Om inte annat anges gäller användande inom Sverige. IP-telefoni ingår.
• Varje 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.

1

Dataanvändning mäts i bytes, kilobytes och megabytes och 1024 megabytes motsvarar 1 GB. Pris per GB är 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.

