
Prislista
Företag Alltid Fri Surf Mobilt Bredband Företag

INGÅR ALLTID

VIAPLAY

LÄGG TILL
FRI SURF EXTRA SIM för alla abonnemang

79 kr/ 1 dygn FULL FART – DYGN 

149 kr/ 3 dygn

179 kr/mån (OBS endast 1 extra surf sim per 
abonnemang

MÅNADSAVGIFT

FRI SURF4

INGEN BINDNINGSTID3

MAX 1 MÅN UPPSÄGNINGSTID3

VIAPLAY6 FILM OCH SERIER 
INGÅR I 2 MÅN UTAN KOSTNAD
EFTER DET 129 kr/mån

FRIA SAMTAL, SMS, MMS1

FRI EU ROAMING2 

INGEN BINDNINGSTID3

FRI SURF4

MAX 1 MÅN UPPSÄGNINGSTID3

INGEN STARTAVGIFT

199 kr/ 7 dygn

VIAPLAY6 FILM OCH SERIER INGÅR
I 2 MÅN  UTAN KOSTNAD
EFTER DET 129 kr/mån

ING. EU/EES

FULL FART - HELG

FULL FART - VECKA

Priserna gäller för företag från den 15  Aug  2022 med reservation för ändringar och ev. tryckfel. 
Samtliga priser är exkl. moms i svenska kronor (SEK). För kampanjpriser se www.chilimobil.se . För utlandspriser se separat utlandsprislista

KÖP TILL
FULL FART7

(högsta hastighet)

Alltid Fri Surf Mobilt Företag

299 kr

Fri Surf

1 
Mbit/s

Fri Surf

upp till

10 
Mbit/s

Fri Surf

upp till

100 
Mbit/s

Fri Surf

upp till

500
Mbit/s

399 kr129 kr 449 kr349 kr 499 kr

Fri Surf

upp till

10 
Mbit/s

Fri Surf

upp till

100 
Mbit/s

Fri Surf

upp till

500
Mbit/s

349 kr

10 GB 25 GB 30 GB 30 GB

PAUSA ABONNEMANG UPP 
TILL 12 MÅN10

INGEN STARTAVGIFT
PAUSA ABONNEMANG UPP 
TILL 12 MÅN10

CHILI FÖRSÄKRING
69 kr/mån
Försäkra din nya eller gamla mobil

Full Fart Full Fart



Villkor priser
Allmän information

o Moms inkluderas där tillämpligt.

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 nätutbyggnad, hårdvarans 
kapacitet, tjänst som används samt 
belastning av nät. 

Senast ändrad 2022-07-01

1I abonnemangen ingår obegränsat med samtalsminuter, SMS och MMS vilka kan användas inom Chilimobils nät inom Sverige, till andra nät 
inom Sverige samt inom EU/EES. Detta gäller samtals och meddelandetrafik från EU/EES-land till Sverige samt trafik från EU/EES-land till 
besökt eller annat EU/EES-land. För betalsamtal och betal-sms och betal-mms tillkommer kostnad. För samtal och meddelanden utanför 
EU/EES debiteras samtalen enligt utlandsprislista med minutdebitering (kostnad per påbörjad minut). För samtal till svenskt mobilnummer 
från Sverige som befinner sig utomlands så debiteras mottagaren enligt dennes abonnemangs prislista. För att ta emot mobilsamtal som 
Chilimobil kund utomlands, se separat utlandsprislista. 

2Surf i EU/EES ingår som hemma upp till 30 GB beroende på vilket abonnemang du har (se prislista). Om den ingående surfmängden tar slut 
under vistelsen i EU/EES kan extra surf köpas till enligt separat prislista via MittChili (Köp till EU-surf i 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. 

4 Fri Surf innebär obegränsad surfmängd per månad. För mobilabonnemangen Alltid Fri Surf gäller en gräns  (FUP, fair usage policy) på 20 
GB/dygn för mobilt bredband och 50 GB/dygn, efter detta sänks hastigheten till 1 Mbit/s. När gränsen är nådd kan ytterligare 5GB år gången 
beställas kostnadsfritt med normal/beställd hastighet. För datahastigheter inklusive 5G gäller leverans av ”Upp till” beställd hastighet, faktiskt 
hastighet kan variera beroende på täckning. geografi/topologi, inom/utomhus, väder, samtidiga användare av en basstation och kundenhet. 

5Årsabonnemang/Årspris 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 2 mån, därefter fortsätter prenumerationen att gälla till ordinarie pris 129 kr/mån)och kräver aktiv uppsägning av 
kund.

7Köp till Full Fart gäller under den period som köpet avsåg i antal timmar från när köpet gjordes. Dygn = 24 tim, Helg = 72 tim, Vecka = 168 tim. 
Full Fart ingår alltid i vissa abonnemang. Vid Full Fart levereras den absoluta maxhastigheten som kan uppnås på en viss geografi, med en viss 
device under de förhållanden som råder med kapacitet i mobilnätet. 

8Abonnemanget Fri Surf Viaplay ingår alltid Viaplay Film & Serier i det fasta månadspriset.

9Stugbredband 19 SEK/dygn (24tim) gäller fasta dygn. Kostnaden gäller per dygn oavsett när på dygnet tjänsten aktiveras/beställs till dygnets 
slut. När SIM-kortet levereras är abonnemanget inte aktivt och startasoch stoppas i MittChili av användaren. Engångsavgift gäller bara en gång 
vid köp av abonnemanget.

10Abonnemangen kan pausas och startas i MittChili i upp till 12 månader. När du pausar ett abonnemang är det aktivt månaden ut, när du 
startar ett abonnemang startar det inom några minuter. 

11Fri Surf extra-SIM kan köpas till ett mobilabonnemang som är ett data SIM med Fri Surf. Endast ett extra SIM per Fri Surf abonnemang.


