
Phonera 

Large
På Phonera vet vi att en viktig del i valet av operatör är täckningen då den är en  
central aspekt av kundupplevelsen. Våra abonnemang ger dig möjlighet att vara 
nåbar via en mycket pålitlig täckning vilket bidrar till bättre kommunikation och  
möjlighet till nya affärer. Våra mobilabonnemang ger dig också möjlighet att surfa 
med den senaste 4G-tekniken. Och det till Phoneras förmånliga priser.

Phonera Large är ett av våra abonnemang för dig som vill ha full kontroll på 
dina telefonikostnader utan några överraskningar. I abonnemanget ingår 5 GB 
surf med en hastighet på upp till 7 Mbit/s. För din månadsavgift får du ringa, 
SMS:a och MMS:a fritt till en kostnad motsvarande 2000 kr exkl. moms inom  
Sverige.

Prislista inom Sverige

Varför välja Phonera Mobiltelefoni:
• Pålitlig täckning
• 4G
• Nummerserier för det medelstora och stora företaget
• Tillgänglig och effektiv kundtjänst

1. Efter utnyttjad pott, där samtal, SMS och MMS ingår för ett värde upp till 2000 kr, debiteras priser enligt Phonera XS-prislista.
2. Samtal, SMS och MMS ingår för ett värde upp till 2000 kr och räknas av enligt Phonera XS-prislista. I priset ingår inte betalsamtal, videosamtal eller samtal till och från utlandet. I priset 
ingår inte heller betal-SMS, SMS till eller från utlandet eller SMS från datorer/internet etc. 
3. När inkluderad data förbrukats. Debiteringsintervall 50 kb.
4. När inkluderad datatrafik förburkats eller för datatrafik överstigande eventuellt surfpaket stryps hastigheten till 30-50 Kbit/s.

Fakturaavgift tillkommer vid utskick av pappersfaktura. Kostnadsfritt med e-postfaktura. Samtliga priser är angivna per påbörjad minut samt exklusive moms. Ev. fraktavgift tillkommer. 
Prislistan gäller fr.o.m. 29 januari 2014 och gäller, efter eventuell bindningstid, löpande med 3 månaders uppsägning. Med reservation för eventuella tryckfel och felskrivningar.

Inträdesavgift 250 kr

Månadsavgift2 499 kr

SAMTAL

Röstbrevlåda1 0 kr

Betalsamtal Samtliga betalsamtal debiteras enligt respektive nummers prislista.

Uppsägningsavgift 399 kr + månadsavgift x kvarvarande bindningstid

Debiteringsintervall 60 sekunder där inget annat anges.

MEDDELANDEN

MMS1 0 kr

VIDEOSAMTAL

Öppningsavgift 0 kr

Videosamtal 2,65 kr

DATATRAFIK

Data (per MB)3 0,60 kr

Inkluderad data i månadsavgiften 5 GB

Hastighet4 Upp till 7 Mbit/s ingår Upp till 20 Mbit/s 29 kr/mån Upp till 60 Mbit/s 49 kr/mån

ÖVRIGA TJÄNSTER

Kundtjänst1 0 kr

Ersättning eller byte av SIM 250 kr

ÖPPNINGSaVGIFT1 RIKS- OcH LOKaLSaMTaL1 MOBIL1 SMS1

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
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