Priserna gäller fr.o.m. 20-06-01

Prislista Studentabonnemang
Abonnemang

Student 15GB

Student 30GB

Student 60GB

Månadsavgift:

219 kr

269 kr

329 kr

Ringa1:
Samtal

Fria

Öppningsavgift

0 kr

Skicka SMS/MMS:2
SMS
Fria
MMS
Surfa3:
Surf

15 GB

30 GB

60 GB

Spara surf (max)

15 GB

30 GB

60 GB

Hastighet i 3G

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

Hastighet i 4G

Maxhastighet 600 Mbit/s, normalhastighet 10-40 Mbit/s

Övrigt: Uppsägningstiden är 1 månad. Pappersfaktura kostar 49 kr/månad.
Hinkarna med samtal, meddelanden och surf gäller per månad.
Dela din surf: Med ett extra surf-simkort kan du dela surfen som du har på ditt
abonnemang. Du kan använda upp till två extra simkort i t ex surfplatta eller mobilt wifi.
Köpa extra surf: Läs mer på halebop.se/mersurf
Utlandspriser: Läs mer på halebop.se/utland
1. Samtal 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 inkluderade samtal sparas inte till nästa månad. Samtalen gäller
till alla operatörer, talsamtal och röstbrevlådan. Gäller ej betalsamtal. Betalsamtal debiteras som ett
samtal enligt basprislistan + 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
enligt basprislistan + priset för betal-sms:et.
3. Surf (månadssurf, sparad surf och extra surf) gäller i Sverige/EU/EES. Den gäller inte utanför Sverige/EU/EES,
då tillämpas separat utlandsprissättning. När din surf börjar ta slut kommer du att få ett SMS med en påminnelse
om detta och instruktioner hur du gör för att fortsätta surfa. Är du i Sverige då den inkluderade surfen tar slut
begränsas hastigheten till 32 kbit/s. För att surfa vidare i full hastighet gäller basprislistan, dvs köp av extra surf.
Är du utomlands inom EU/EES kan du surfa maximalt 10 GB/mån (månadssurf och sparad surf), för att surfa
vidare gäller basprislistan, dvs köp av extra surf (samma pris som i Sverige). Ej nyttjad månadssurf behålls till
nästa månad. Du kan maximalt spara motsvarande den mängd månadssurf som ingår i ditt abonnemang. Inom
EU/EES kan du surfa upp till 50 GB/mån utan extra kostnad.

