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TA 32032 

Prislista Mobilt Bredband Kontant 

 

 Pris (kr) Surfmängd (GB) 

Startpaket utan modem  

(7 dagar ingår) 
99 5 

Startpaket med 3G modem  

(7 dagar ingår) 
249 5 

Laddningsbelopp1 1 dag 29 1 

Laddningsbelopp1 7 dagar 99 5 

Laddningsbelopp1 31 dagar 249 10 

Laddningsbelopp1 Halvårssurf  

(183 dagar) 
399 10 

 

1. Laddningsbeloppet är en avgift och tillförs inte kontantkortets saldo. 

 
 
 

 Dagarna ingående i laddningsbeloppet börjar räknas ned från den dag tjänsten aktiveras. 

 Normal hastighet är 2 – 10 Mbit/s 

Surfhastigheten i ett mobilnät varierar beroende av avståndet till basstationen,  

om du är inomhus eller utomhus, och hur många som surfar samtidigt i området.  

Normal hastighet anger vilket hastighetsintervall du som kund oftast kan förvänta  

dig för respektive abonnemang i de områden där du har täckning för aktuell hastighet.  

Du kan i även uppnå högre hastigheter, och ibland även lägre. 

 Maximal hastighet är upp till 16 Mbit/s 

 Tjänsten (SIM-kortet) fungerar i 2G, 3G och 4G.  

Dock stöder det i startpaket med modem ingående modemet endast 2G och 3G. 

 Eventuell ej nyttad surfvolym kan ej sparas. 

 Efter det att antal dagar tagit slut kan endast laddningssida nås. 

 Om surfvolym tar slut men dagar kvarstår sänks surfhastigheten till maximalt 64 kbit/s. 

 Du kan när som helst köpa en ny surfperiod. Den adderas till din existerande period.  

Kortet kan maximalt innehålla 366 dagars surfperiod. 

 Tjänsten är aktiv 12 månader efter sista laddningen.  

 Tjänsten fungerar endast i Telenors mobila nät i Sverige och kan inte användas till 

telefonsamtal, sms eller mms. 

 Vi förbehåller oss rätten att ändra i prislistan samt att etablera nya priser utöver  

de här angivna. 

 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

 Alla priser är inklusive moms och angivna i svenska kronor. 


