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Månadsavgift (kr/mån)1 199

Anslutningsavgift (kr) 250

Mobila nät2 (kr/min) 0

Fasta nätet2 (kr/min) 0

Startavgift2 (kr/samtal) 0

Samtal till Kundservice (kr/min) 0

Röstbrevlåda (kr/min) 0

Hemtelefon Fastpris

•  Debiteringsintervall för nationella samtal är 60 sekunder.

•  För trafiktariffer till eller i utlandet, se vid var tid gällande prislista för samtal till eller i utlandet på telenor.se

•  Pappersfaktura 35 kr/st. Vid val av Autogiro med information via sms eller e-faktura (anmälan via Internetbanken) betalar du ingen avgift.

•  Vid fakturapåminnelse debiteras påminnelseavgift enligt lag.

•  Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsavgift om två procentenheter per månad och/ eller dröjsmålsränta om 24% per år.

•  Bindningstid 0 eller 24 månader.

•  Abonnemang har en uppsägningstid på 3 månader, dock tidigast till utgången av aktuell bindningstid.

•  Du som har trygghets- eller villalarm via telejacket ska inte flytta över ditt fastnätsnummer till Hemtelefon Fastpris utan att kontrollera med larmoperatör 
hur det påverkar larmfunktionen. Detta då dessa tjänster kan kräva en fast telefonförbindelse.

•  Abonnemangsformen innehåller ej mobil data (surf), SMS eller MMS.

1.  I månadsavgiften ingår månatligen 15 000 röstsamtalsminuter till ordinarie nationella destinationer. Vid nådd maxvolym meddelanden blockeras det 
trafikslaget fram till nästkommande fakturaperiod. Vid nådd maxvolym röstsamtal blockeras trafikslagen röst och meddelanden fram till nästa fakturaperiod. 
Övriga samtal och alla meddelanden i, eller till och från utlandet, samt betaltjänster/betalnummer ingår ej i månadsavgiften.

2.  Gäller (ordinarie nationella nummer) inom Sverige och per mottagare. Detta innefattar mobila abonnentnummer, geografiska fastnätsnummer, 077 nummer, 
frisamtal (020), nödanrop (112), 010 nummer, nödanrop (113 13), Telenors kundservice (222) samt nummer för samhällsviktiga tjänster i 116-serien. Övriga 
destinationer, exempelvis betalnummer, nummerupplysningsnummer och utlandsdestinationer kan ha avvikande pris.

3. Inga startavgifter på frisamtal (020), nödanrop (112), samtal till vår Kundservice (222).
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