Prislista

Mobilt Bredband

Mobilt

Årsabonnemang5

Fri Surf

Fri Surf

100 GB

50 GB

6 GB
MÅNADSAVGIFT

149 SEK

279 SEK

249 SEK

299 SEK

449 SEK

3490 SEK

ÅRSAVGIFT
INGÅR ALLTID

349 SEK

100 GB

Fri Surf

FRIA SAMTAL, SMS, MMS1
FRI EU ROAMING2 (max 25 GB)
INGEN BINDNINGSTID3

INGÅENDE SURF4
MAX 1 MÅN UPPSÄGNINGSTID3
INGEN STARTAVGIFT

INGÅENDE SURF4
INGEN BINDNINGSTID3
MAX 1 MÅN UPPSÄGNINGSTID3

VIAPLAY6
FILM OCH SERIER

3 MÅN FRITT

109 kr/mån

LÄGG TILL

EXTRA SIM 6, 25 & 100 GB GB
99 kr/mån

KÖP TILL SURF

2 GB
99 SEK

10 GB
199 SEK

Priserna gäller för privatpersoner från den 16 februari 2021 med reservation för ändringar.
Samtliga priser är inkl. moms med reservation för ändringar. För kampanjpriser se www.chilimobil.se

10 GB
199 SEK

25 GB
249 SEK

Villkor priser

1I abonnemangen ingår obegränsat med röstminuter, SMS och MMS vilka kan användas inom Chilimobils nät i Sverige, till

Allmän information

andra nät i Sverige samt inom EU/EES. Detta gäller trafik från EU/EES-land till Sverige samt trafik från EU/EES-land till besökt
eller annat EU/EES-land. Gäller inte för betalsamtal och betal-sms och betal-mms. För samtal och meddelanden utanför
EU/EES debiteras samtalen enligt utlandsprislista med minutdebitering. Dvs per påbörjad minut.

o Moms inkluderas där tillämpligt.

2Surf i EU/EES fungerar på samma sätt som hemma med det som ingår i din månadssurf, men som mest 25 GB/månad. Om

o Ej konsumerad trafik/värde överförs inte till
nästa månad. Ingen kreditering eller
återbetalning sker av outnyttjade
trafik/värde.
o Månadsavgifter debiteras i förskott och övrigt
ej ingående användande debiteras i
efterskott
o Den maximala surfhastigheten varierar bl.a.
beroende på hårdvarans kapacitet och
belastning av nät.

den ingående surfmängden tar slut under vistelsen i EU/EES kan extra surf köpas till för samma pris som hemma via MittChili
(mittchili.chilimobil.se). Surﬀörbrukning utanför EU/ESS debiteras enligt gällande utlandsprislista
3Ingen bindningstid gäller abonnemangen och tillåter avslut av abonnemang och/eller portering (flytt) av nummer när som

helst. Uppsägningstiden är högst en månad, beroende på när uppsägning eller portering sker i månaden.

4Ingående Surf är det som surfmängden anger. Om användandet överstiger angiven surfmängd spärras abonnemanget för

datatrafik. Därefter kan mer surf köpas till efter behov. Vid nästa månadsskifte återställs surfmängden. För abonnemangen Fri
Surf gäller en Fair Usage Policy på 20 GB/dygn för mobilabonnemang och 30 GB/dygn för mobilt bredband, efter detta sänks
hastigheten till 1 Mbit/s. När gränsen är nådd kan ytterligare 5GB år gången beställas kostnadsfritt. Maxgränsen för Fri Surf är
999 GB/mån.
5Årsabonnemang gäller i 12 mån och betalas i förskott. 14 dagars ångerrätt gäller. Inga bindningskrav utan numret kan

fortfarande tex porteras under hela perioden. Ev. månader som går förlorade vid utportering ersätts inte.
6Viaplay ingår kostnadsfritt i 3 mån, därefter fortsätter prenumerationen att gälla till ordinarie pris 109kr/mån)och kräver

aktiv uppsägning av kund

7Surfmängd för ”köp till surf” gäller under den månad som köpet gjordes. Vid varje månadsskifte återställs surfen till

ordinarie surfmängd som ingår i abonnemanget.
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