FASTPRIS POLEN
KONTANTKORT

Villkoren gäller från och med 4 november 2015.

345

BAS

Samtal inom Sverige

0 kr

1,99 kr

Öppningsavgift per samtal

0 kr

0,99 kr

SMS och MMS inom Sverige

Fria

0,99 kr

Samtal till Polen

0 kr

0,99 kr

Öppningsavgift per samtal

0 kr

0,99 kr

SMS till Polen

100 st fria

0,49 kr

MMS till Polen

100 st fria

0,99 kr

SMS till Polen efter 100 fria

0,49 kr/st

0,99 kr

MMS till Polen efter 100 fria

0,99 kr/st

0,99 kr

fastpris polen
ringa, sms:a och mms:a i Sverige:

RINGA, SMS:A OCH MMS:A TILL POLEN:

ringa, SMS:a och MMS:a till/från övriga länder:

Se aktuella priser på comviq.se/utland

Samtal, SMS och MMS
Att surfa i mobilen:
Surf i Sverige
Surf i övriga länder

6 GB
Se aktuell prislista på comviq.se/utland

ÖVRIGT:
Ringa telefonsvararen

0 kr/min

1,99 kr

Videosamtal, Comviq- och Tele2-mobiler

0 kr/min

4,69 kr/min

Videosamtal till övriga nät, dygnet runt

0 kr/min

4,69 kr/min

GILTIGHETSTID:
Efter tiden övergår prisplanen till Bas

30 dagar

Reservation för eventuella tryckfel.

· I Fastpris Polen ingår 20 000 minuter, 20 000 SMS och 20 000 MMS till alla nät inom Sverige samt 20 000 minuter, 100 SMS och 100 MMS till Polen.
· Surfhastighet upp till 80 Mbit/s i 4G nät. Surf gäller inom Sverige. När surfen tar slut kan du köpa till extra surf eller tanka en prisplan på nytt för att fortsätta surfa.
· Samtal och SMS till andra länder än Sverige och Polen ingår inte i Fastpris Polen utan kostar enligt prislista. Se comviq.se/utland
· Samtal, SMS och MMS från utlandet ingår ej i Fastpris Polen utan kostar enligt prislista. Se comviq.se/utland/ringfran
· För surf i utlandet rekommenderar vi våra utlands-surfpaket som man köper via SMS när man landat.
Läs mer på comviq.se/utland/ringfran
· Om du tankar Fastpris Polen innan giltighetstiden löpt ut så kommer din nya pott att adderas
med de dagar, samtal, SMS/MMS och surf som du har kvar. Det gäller upp till en maxpott på
60 000 minuter, 60 000 SMS/MMS, 18 GB surf och 6 månader.

