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all energi du behöver

®

Operatör:	 Glocalnet	 Halebop	 Tango	 Telenor	 Tele2	 Telia	 Tre	

	
Startpaket:	 0	kr	 89	kr	 0	kr	 99	kr	 0	kr	 100	kr	 99	kr	
Billigaste	värdebevis:	 250	kr	 300	kr	 **	 -	 145	kr	 150	kr	 300	kr	
Öppningsavgift/samtal:	 0,69	kr	 0,66	kr	 0,76	kr	 0,59	kr	 0,99	kr	 0,69	kr	 0,69	kr	
Minutpris	dagtid	mobil:	 0,49	kr	 0,69	kr	 0,68	kr	 0,59	kr	 0,19	kr	 0,69	kr	 0,69	kr	
Minutpris	dagtid	fast	nät:	 0,49	kr	 0,69	kr	 0,68	kr	 0,59	kr	 0,19	kr	 0,69	kr	 0	kr	
Minutpris	eget	nät:	 0,69	kr	 0	kr	 0,68	kr	 0,59	kr	 0,19	kr	 0,69	kr	 0	kr	
Sms	per	styck:	 -	 	 -		 0,19	kr	 0,59	kr	 -	 0,69	kr	 -	
Fria	sms/månad:	 2	000	 3	000	 inga	 inga	 3	000	 inga	 3	000	
Mms	per	styck:	 1,69	kr	 1,99	kr	 2,75	kr	 1,59	kr	 1,69	kr	 1,99	kr	 1,69	kr	
Mobil	data/MB:	 15	kr	 14,99	kr	 16	kr	 15	kr	 15	kr	 20	kr	 10	kr	
Debiteringsintervall	i	sekunder:	 60	 	 60	 10	 60		 60	 60	 60	
Kostnad	per	månad*:	 194	kr	 196	kr	 251	kr	 234	kr	 212	kr	 246	kr	 188	kr	
	 	 	 	 	 	

*=	Aftonbladets	jämförelse	är	base-
rad	på	en	svensk	”normalringare”	

med	40	samtal	(105	samtalsminuter)	
till	mobiltelefon	och	15	samtal	(30	sam-
talsminuter)	till	fast	telefon	inom	Sve-
rige	samt	1	utlandssamtal	(4	samtals-
minuter)	till	fast	telefon	i	Spanien	per	
månad.		Samt	20	samtal	till	mobilsvar	
(totalt	10	samtalsminuter),	45	sms,	5	
mms	och	3	megabyte	mobilsurf	 per	
månad.	Startkostnader	är	fördelade	per	
månad	över	ett	år.	För	operatörer	med	
fria	samtal	i	eget	nät	har	detta	tillgodo-
räknats	i	förhållande	till	marknadsandel.	
**=	Endast	påfyllning	via	Internet.

4 Ringa för hela beloppet är inte alltid billigt. 
Höga minutpriser kan snabbt äta upp månads-
avgiften.
4 Abonnemang med mobil “på köpet” är näs-
tan alltid en sämre affär än ett kontantkort och 
att köpa mobilen kontant.
4 Gratis till alla i samma nät kan vara bra. Men 
kolla vad det kostar att ringa andra nät. Alla du 
känner kanske inte har samma mobiloperatör.
4 3 000 sms är 100 om dagen i en månad. 
Skickar du så många? Om inte kanske du ska 
välja en annan lösning.
4 Du kan själv mata in dina mobilvanor på 
www.telepriskollen.se och se vilket kontaktkort 
eller abonnemang som blir billigast för just dig.

TänK	på	DeT	HärVi hjälper dig att hitta rätt i abonnemangsdjungeln

Priskriget på mobiltelefoni hårdnar.
Efter tusentals sms kommer slopa-

de samtalspriser.
I dag slutar Tre ta betalt för samtal 

till fasta telefoner.
Kampen om mobilkundernas gunst blir 

allt tuffare. 
För någon månad sedan slopade Glocal-

net minutpriserna för samtal till andra 
mobiler året ut. Och nu tar konkurrenten 
Tre nästa steg och slopar avgifterna för 
samtal till landets 5,7 miljoner fasta tele-
foner.

Efter en öppningsavgift på 69 öre kan 
man prata hur länge man vill.

Dessutom får kunder som tankar sitt 
kontantkort från Tre med 300 kronor möj-
lighet att skicka 3 000 sms per månad ut-
an extra kostnad.

Statistik från analysföretaget IT-re-
search visar att 3G-telefonerna blir allt po-
pulärare.

– Vi ser att marknaden förändras. Tidiga-
re var det så att halva marknaden var abon-
nemang och det var 3G. Den andra halvan 
var kontant och den var gsm. Men nu kom-
mer 3G även bland kontantkortskunderna, 
säger Erik Hörnfeldt, pr-ansvarig på Tre i 
Sverige.

Peter Pettersson
peter.pettersson@aftonbladet.se

priskrig	–	då	blir	
samtalen	gratis

Slutar ta betalt Kunder som väljer Tre ringer gratis till fasta telefoner. Dessutom får de som tankar med sitt kon-
tantkort 300 kronor möjlighet att skicka 3 000 sms per månad utan extra kostnad.  Foto: DRAGAN MITROVIC
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