
Tre reserverar sig för eventuella tryckfel.

Abonnemang 3Företag 3Företag Datakort 3Växel Externt Nummer 3Företag Mex
Månadsavgift 249 kr 49 kr 49 kr 0 kr
Bindningstid 0/12/24 mån 0 mån 0 mån 0 mån
Uppsägningstid 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån
Samtal 
Röstsamtal inom 3s nät 0 kr/min - 0 kr/min 0,00 kr/min
Röstsamtal till  fasta nätet 0 kr/min - 0 kr/min 0,10 kr/min
Röstsamtal till andra nät 0 kr/min - 0 kr/min 0,49 kr/min
Samtal till 3Svar 0 kr/min - 0 kr/min 0 kr/min
Startavgift för röstsamtal inom 3s nät och fasta nätet 0 kr/samtal - 0 kr/min 0,20 kr/min
Startavgift för röstsamtal till övriga nät 0 kr/samtal - 0 kr/min 0,20 kr/min
Meddelanden
SMS 0 kr/SMS 0,63 kr/SMS 0 kr/SMS 0,63 kr/min
MMS 0 kr/MMS - 0 kr/SMS 1,63 kr/min
Mobilsurf

Inkluderad surfmängd/pris per MB
Obegränsat GB/mån i 
Sverige, 100 GB/mån i 
övriga EU/EES

Delar data med 
huvudabonnemanget.

-
8 kr/MB (max 19 
kr/dag)

Övrigt
Aktiveringsavgift 250 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Faktureringsavgift - Pappersfaktura 49 kr 49 kr 49 kr 49 kr
Faktureringsavgift - Autogiro 49 kr 49 kr 49 kr 49 kr
Faktureringsavgift - Autogiro vid SMS-notifiering (Gäller 
endast enskild firma)

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Faktureringsavgift - E-faktura 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Detaljspecifikation på fakturan 24 kr 24 kr 24 kr 24 kr

Allmän information. 

Prislista och tjänstespecifika villkor.

     Översikt - Företagsbonnemang
Gäller fr o m 1 juni 2020. Alla priser är exklusive moms.

Med 3Företag (0/12/24 mån bindning) ingår obegränsat med röstminuter, SMS och MMS samt tillvalstjänsten 3Svar Smart. Röstminuter, SMS 
och MMS kan användas inom övriga EU/EES till samma pris som inom Sverige. Detta gäller trafik från övrigt EU/EES-land till Sverige samt trafik 
från övrigt EU/EES-land till besökt eller annat EU/EES-land. Startavgiften för samtal är samma som i Sverige.
Om användandet inom övriga EU/EES överstiger inkluderad surfmängd (100 GB för 3Företag) spärras abonnemanget för datatrafik. Därefter kan 
extra surf köpas till efter behov. Vid nästa månadsskifte återställs surfmängden. 
Om användandet överstiger 20 GB per dygn fyller du kostnadsfritt på 5 GB i taget via SMS, obegränsat antal gånger. Dygnsräknaren nollställs vid 
midnatt.
3Företag Mex är endast kompatibel med abonnemang utan mobiltelefon i molnväxlar från 3s återförsäljare.
3Företag Datakort delar surfmängd med huvudabonnemanget med en maximal datamängd på 100 GB per månad inom Sverige. Inom övriga 
EU/EES är surfmängden begränsat till maximalt 5GB/mån. Vid nästa månadsskifte återställs surfmängden. Bindningstid krävs på 
huvudabonnemanget för att få dela surfmängd till 3Företag Datakort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vid användning av tjänsten 3Växel Externt Nummer i en mobil med externt nummer och abonnemang debiteras endast vidarekopplingar från 
3Växel och IP-samtal (VoIP). Detta avser samtal ringda från 3Växel-appen med 3Växel Externt Nummer. Vid eventuell användning i 3Växel 
Softphone debiteras samtal och SMS på abonnemanget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Gäller för användande inom Sverige och EU/EES (100 GB inkluderad surfmängd inom övriga EU/EES för 
3Företag). IP-telefoni ingår. För priser utanför EU/EES se separat utlandsprislista.  
• Den maximala surfhastigheten varierar bl.a. beroende på hårdvarans kapacitet.
• För 3Företag debiteras månadsavgifter i förskott och eventuellt användande ej inkluderat i den fasta 
avgiften debiteras i efterskott.
• Det som är inkluderat i månadsavgiften (minuter, surf etc.) förs inte över till nästa månad.
• Röst- och videosamtal debiteras per påbörjade 60 sekundersintervall.
• Betalsamtal (till ex 118XXX eller 0900) debiteras som ett samtal inom Sverige (både öppningsavgift och 
minutpris) + priset för betalsamtalet.
• Betal-SMS (till ex 72XXX) debiteras som ett SMS inom Sverige + priset för Betal-SMS:et.
• Satellitsamtal debiteras alltid efter en separat prislista och räknas inte som roaming i ett specifikt land. 




