Priserna gäller fr.o.m. 18-04-03

Prislista fastpris kontantkort
Fastpris

Mini

Liten

Mellan

Stor

Laddningsbelopp:

99 kr

169 kr

269 kr

369 kr

50 st

100 st

Fria

Fria

2 kr/samtal

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

500 st

1000 st

Fria

Fria

50 öre/st

Surf

1 GB

3 GB

8 GB

30 GB

Köps separat
via extra surf

Spara surf (max)

1 GB

3 GB

8 GB

30 GB

Hastighet i 3G

Maxhastighet 32 Mbit/s, normalhastighet 2-10 Mbit/s

Hastighet i 4G

Maxhastighet 32 Mbit/s, normalhastighet 10-40 Mbit/s

Basprislista

Ringa:1
Samtal inom Halebop
Samtal till andra nät
Samtal till röstbrevlådan
Videosamtal inom Halebop
Videosamtal till andra nät
Öppningsavgift
Skicka SMS/MMS:2
SMS
MMS
Surfa i mobilen:3

Giltighetstid: Laddningen gäller i 30 dagar. Därefter gäller basprislistan tills nytt värdebevis laddas.
Vi informerar dig via sms när din laddning är slut med erbjudande om att göra en ny laddning eller
köpa till mer surf. Tilläggsköp av extra surf gäller i 6 månader.
1. Samtalen gäller inom Sverige samt då du är utomlands i ett EU/EES-land och ringer till Sverige/EU/EES. Samtalen gäller inte och därmed
tillämpas utlandsprissättning i följande fall: utomlands från EU/EES till länder utanför Sverige/EU/EES, från Sverige till något annat land,
från land utanför Sverige/EU/EES. När de inkluderade samtalen är slut gäller basprislistan. Ej nyttjade fria samtal sparas inte till nästa
månad. Gäller ej betalsamtal. Betalsamtal debiteras som ett samtal enligt basprislista + priset för betalsamtalet. Betalsamtal kan spärras.
2. Meddelanden (sms/mms) gäller från Sverige till hela världen. Meddelanden gäller också när du är utomlands i ett EU/EES-land och
skickar till Sverige/EU/EES. Meddelanden gäller inte och därmed tillämpas utlandsprissättning i följande fall: utomlands från EU/
EES till länder utanför Sverige/EU/EES, inom och från länder utanför Sverige/EU/EES. När de inkluderade meddelandena är slut gäller
basprislistan. Ej nyttjade inkluderande meddelanden sparas inte till nästa månad. Gäller ej betal-sms. Betal-sms debiteras som ett sms +
priset för betalsms:et.
3. Surf gäller i Sverige/EU/EES. Inkluderad surf gäller inte utanför Sverige/EU/EES, då gäller separat utlandsprissättning. Är du utomlands
inom EU/EES kan du surfa maximalt 10 GB/mån, för att surfa vidare gäller basprislistan, dvs köp av extra surf (samma pris som i Sverige).
Ej nyttjad surf behålls till nästa månad. Du kan maximalt spara motsvarande mängd surf som ingår i din aktuella laddning. Köper du en ny,
dyrare laddning följer din behållna surf med. Köper du en ny, billigare laddning justeras den sparade surfvolymen till att motsvara den nivå
du laddat.

