
Vi har abonnemangen för dig som vill ringa, SMS:a, MMS:a och surfa. 
Se nästa sida för mer information och tillägstjänster.

1 Ingen startavgift vid avtal på 24 månader. Samtalen debiteras per påbörjad minut. 1 SMS = 160 tecken. SMS längre än 160 tecken, delas upp i flera SMS. Vid 
bruk av mobilabonnemanget som mycket kraftigt avviker från samtliga Bredband2-kunders genomsnittsanvändning av samma abonnemang t.ex. extremt många 
SMS/MMS, extremt långa samtal upprepade gånger eller onormalt frekventa samtal förbehåller sig Bredband2 rätten att debitera samtal, SMS och MMS enligt 
abonnemanget Rörligs priser.

2 För utlandssamtal gäller en öppningsavgift á 0,39 kr/samtal.

3 Maxhastighet upp till 100 Mbit/s. När beställd surfmängd har överskridits sänks hastigheten till 32 Kbit/s till nästkommande kalendermånad. Extra surfmängd 
(topup) kan läggas till. Oförbrukad surfmängd överförs inte till nästkommande månad. Angivna priser gäller bindningstid 24 mån.

SÄRSKILDA VILLKOR: Bindningstid enligt avtal. Bindningstid för tjänst med hårdvara: 24 månader. Porto på 99kr tillkommer för utskick av mobiltelefon. 
Mobiltelefonen skickas rekommenderat och endast beställaren kan hämta ut försändelsen. Ej uthämtad försändelse debiteras 180kr. När bindningstiden för 
mobiltelefonen har löpt ut debiteras endast avgift för abonnemanget. Vid uppsägning under pågående avtalstid debiteras resterande månadsavgifter. Uppsägning 
ska ske skriftligen. Se fullständiga allmänna villkor på www.bredband2.com.

PRISLISTA 15 GB 1 OBERÄNSAD 1

Månadsavgift för abonnemang 1 119 kr

Datapaket 3 150 kr 230 kr

Startavgift 1 199 kr

Öppningsavgift för samtal till fasta och mobila nät i Sverige 2 0 kr/samtal

Samtal till fasta och mobila nät i Sverige 0 kr/min

SMS inom Sverige 0 kr/SMS

MMS inom Sverige 0 kr/MMS

Det perfekta mobilabonnemanget!

www.bredband2.com/foretag

Kundservice
0770 – 811 010

Gäller fr.o.m. 2021-11-15. Alla priser presenteras i SEK och exkl. moms.

Mobilabonnemang för företag



1 Vi erbjuder spärr mot roaming, betalsamtal, utlandssamtal och samtal till nummerupplysningen.

Betalsamtal, betal-SMS och upplysningstjänster (0900, 0939, 0944, 099, 72xxx och 118 xxx) debiteras i enlighet med innehållsleverantörens avgifter. 

ÖVRIGA SAMTAL OCH TJÄNSTER 15 GB 1 OBERÄNSAD 1

Samtal till nödnummer 112 0 kr/min

Samtal till 020-nummer 0 kr/min

Videosamtal till svenska abonnemang 0 kr/min

Röstbrevlåda Ingår

Samtal till röstbrevlåda 0 kr/min

Nummerpresentation Ingår

SMS/MMS till utlandet 2.00 kr/styck

VALFRIA TILLÄGGSTJÄNSTER

Spärrtjänster 1 0 kr

Portering av befintligt nummer 0 kr

Ersättningskort (SIM) 99 kr/styck

Nummerändring 99 kr/gång

FAKTURA

Pappersfaktura (avgift/st) 50 kr

E-postfaktura (avgift/st) 25 kr

E-faktura (avgift/st) 0 kr

www.bredband2.com/foretag

Kundservice
0770 – 811 010


