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Mobilabonnemang med garanterat låg 
kostnad.
Vi erbjuder Sveriges mest innovativa, transparenta och mest rättvisa 
abonnemang som kombinerar det bästa av två världar, rörligt och fast pris.


Betala mindre än fastpris

Vi tycker inte att ni ska behöva betala en onödig 
summa pengar för ett fastprisabonnemang med 
betydligt många fler minuter än vad som är 
rimligt i månaden. Speciellt inte när ni egentligen 
kanske bara förbrukar en tiondel och i stället 
surfar mer. Trenden går nämligen mot att antalet 
samtalsminuter sjunker medan mobilsurfandet 
ökar. Det har vi tagit fasta på och erbjuder den 
bästa tänkbara lösningen, nämligen rörligt och 
fast pris i samma abonnemang.


Rörligt och fast pris i kombination

Med våra abonnemang får du en garanti för låg 
månadskostnad. Den högsta möjliga 
månadsavgiften du kan få med våra 
mobilabonnemang är vårt fastpris. Fastpriset 
betalar du bara om du har råkat tala för mycket i 
telefon så att du överstigit fastprisgränsen. Alla 
andra månader då du inte har kommit upp i 
gränsen för fastpriset betalar du enbart för exakt 
de minuter du ringt. Med våra abonnemang får 
du aldrig mer en oväntat hög räkning.


Inga bindningstider i vårt 
mobilabonnemang

Utan bindningstider kan ni stänga av, ändra och 
byta abonnemang fritt. Så länge ni upprätthåller 
70 procent av månadsfaktureringen bestämmer 
ni helt själva. Det blir mer praktiskt för er när 
någon slutar, går på föräldraledighet eller av 
någon annan anledning inte behöver sitt 
mobilabonnemang.


Fungerar med växeln

Alla inkommande samtal går genom växeln vilket 
gör att du oavsett om du får ett samtal till ditt 
fasta eller mobila nummer kan:


• Koppla samtalet vidare


• Låta den som ringer höra din statushänvisning

• Låta dina kollegor se att du är upptagen i 

telefon

Med våra abonnemang fungerar växelfunktionen 
alltså precis lika bra oavsett vilket nummer du blir 
uppringd på.
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Komplett  
0,5 GB

Komplett 
4 GB

Komplett 
8 GB

Komplett  
20 GB

Komplett 
50 GB

Månadsavgift 150 kr 200 kr 250 kr 300 kr 350 kr

Takpris 400 kr 450 kr 500 kr 650 kr

Öppningsavgift 0,60 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Minutavgift 0,60 kr 0,60 kr 0,60 kr 0,60 kr 0,60 kr

SMS/MMS 0,95 kr 0,95 kr 0,95 kr 0,95 kr 0,95 kr

SMS-paket (fria sms inom 
Sverige)

20 kr 20 kr 20 kr 20 kr 20 kr

Tvillingkort surf 50 kr 50 kr 50 kr 50 kr 50 kr

Mobil växel Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår

Rörlig  
0,5

Smidig  
6 GB

Smidig 
20 GB

Smidig 
50 GB

Månadsavgift 85 kr 145 kr 195 kr 355 kr

Takpris 325 kr 425 kr 625 kr

Öppningsavgift 0,65 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Minutavgift 0,65 kr 0,60 kr 0,60 kr 0,60 kr

SMS 0,95 kr 0,95 kr 0,95 kr 0,95 kr

MMS 1,65 kr 1,65 1,65 1,65

SMS-paket (fria sms 
inom Sverige)

20 kr 20 kr 20 kr 20 kr

Tvillingkort surf 50 kr 50 kr 50 kr 50 kr

Observera att interna samtal är kostnadsfria för både Uno Smidig och Uno Komplett.

Prislistor
Uno Komplett - En komplett lösning med abonnemang och mobil växel i ett 

Uno Smidig - Ett abonnemang där du aldrig betalar för något du inte du nyttjar


