
Mobilabonnemang för olika behov
Vi har abonnemangen för dig som vill ringa, SMS:a, MMS:a och surfa till bra pris.

Se nästa sida för mer information och tilläggstjänster.

PRIVAT

Prislista Bredband2 Mobilabonnemang

Prislista Fastpris 1

Startavgift 0 kr

Porteringsavgift 0 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/SMS

Frakt av hårdvara 99 kr

Samtalen debiteras per påbörjad minut. 1 SMS = 160 tecken. SMS längre än 160 tecken, delas upp i flera SMS.

1 Vid bruk av mobilabonnemanget som mycket kraftigt avviker från Bredband2:s genomsnittsanvändning av samma abonnemang, som exempelvis 
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 Prats priser.

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

3 Normal hastighet 10 - 40 Mbit/s, maxhastighet 100 Mbit/s. Normalhastigheten anges med ett intervall och avser ett genomsnitt för Telenors 
mobilnät. Normalhastigheten speglar nödvändigtvis den enskilda användarens upplevelse. Normalhastigheten utgör således ingen garanti för vad 
som den enskilda användaren faktiskt får vid varje tillfälle, utan är en uppskattning av vad användaren normalt kan förvänta sig. Hastigheten kan 
variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis geografiska förhållanden, om du befinner dig inomhus eller utomhus, hur många som samtidigt 
ringer eller surfar inom samma område och vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder. Det kan göra att användningen av vissa 
tjänster, så som rörlig bild i HD-kvalitet är begränsad. 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.

4 I månadsavgiften ingår röstsamtal samt SMS/MMS till ordinarie destinationer i Sverige samt från EU/EES-länder till Sverige. Betaltjänster samt 
trafik till i eller till länder utanför EU/EES ingår ej i månadsavgiften.

5 Mobilsurf utanför EU/EES samt angivna länder debiteras enligt gällande prislista för datatrafik i utlandet. För att undvika oförutsedda utgifter har 
Bredband2 kostnadsfritt infört en automatisk spärrnivå för användning av data utomlands på alla sim. Taket ligger på 625 kr/mån, men kan tillfälligt 
ändras till högre belopp via Kundservice. Från den 15 juni 2017 kan du använda mobilen inom hela EU utan extra kostnad. Det kommer att kosta lika 
mycket som det hade gjort om du varit hemma i Sverige. Skulle surfen ta slut kan du köpa till topup surf till samma pris som hemma. Utanför EU/EES 
surfar du i hastigheter upp till 1Mbit/s. För övriga priser i utlandet, se bredband2.com. Obegränsat gäller endast inom Sverige. 100 GB/mån ingår inom 
EU/EES samt i nedan angivna länder. Länder utanför EU/EES där surf ingår i abonnemanget: USA, Storbritannien, Thailand, Malaysia, Myanmar (f.d. 
Burma), Turkiet, Schweiz, Andorra, Serbien, Montenegro och Gibraltar.

Särskilda villkor: Bindningstid 3GB - 100GB: 0 mån. Bindningstid för Mobil Obegränsat: 24 mån. Uppsägningstid: 1 mån. Vid avslut av tjänst inom 
avtalstid debiteras resterande månadsavgifter. Se fullständig information och allmänna villkor på bredband2.com.

Mobilabonnemang (GB/mån)3 3 GB 8 GB 20 GB 40 GB 100 GB Obegränsat

Total månadsavgift 4 5 149 kr/mån 199 kr/mån 269 kr/mån 339 kr/mån 429 kr/mån 569 kr/mån

Gäller fr.o.m. 2022-03-21. Alla priser presenteras i SEK och inkl. moms.
Abonnemanget använder Telenors mobila nätverk. bredband2.com



Prislista Fastpris 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 till länder i EU/ESS 0,78 kr/styck

MMS till länder i EU/ESS 1,99 kr/styck

SMS och MMS till övriga länder 1,99 kr/styck

Övriga tjänster

Topup 1 GB 2 49 kr

Topup 3 GB 2 89 kr

Topup 5 GB 2 129 kr

Topup 10 GB 2 179 kr

Spärrtjänster 3 0 kr

Portering av befintligt nummer 0 kr

Ersättningskort (SIM) 99 kr/styck

Nummerändring 99 kr/gång

Aktivering av tjänst som spärrats pga skuld 195 kr

Faktura

Pappersfaktura (avgift/st) 45 kr

E-postfaktura (avgift/st) 25 kr

E-faktura (avgift/st) 0 kr

1 Gäller endast samtal som görs från svenskt mobilnät till internationella destinationer. Utlandsprislistan gäller inte vid samtal som görs från andra EU/
EES-länder.

2 Topup kan beställas 3 gånger/kalendermånad. Ej förbrukad Topup tas bort efter 30 dagar från beställning.

3 Vi erbjuder spärr mot roaming, betalsamtal, utlandssamtal och samtal till nummerupplysningen. Spärrtjänster gäller per sim.

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

Gäller fr.o.m. 2022-03-21. Alla priser presenteras i SEK och inkl. moms.
Abonnemanget använder Telenors mobila nätverk.

Övriga samtal och tjänster
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Prislista Bredband2 Mobilabonnemang
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