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Tilläggsavtal: Villkor för Mobilt 
bredband och Internet på mobilen 
(Fri Surf) 

 
För avtal om abonnemangsformerna Mobilt bredband 
och Internet på mobilen hos MOBIL2 gäller följande 
villkor förutom abonnemangsvillkoren för MOBIL2s 
mobiltjänster. Om villkoren strider mot varandra ska 
dessa särskilda villkor för Mobilt bredband och Internet 
på mobilen tillämpas.  

Ett avtal om Mobilt bredband eller Internet på mobilen 
innebär bland annat följande: 

 Möjlighet att mot betalning av en 
abonnemangsavgift utnyttja MOBIL2s 
mobildatatjänster (GPRS, HSDPA m.fl.), se punkt 
19 i abonnemangsvillkoren för MOBIL2s 
mobiltjänster, upp till en viss datavolymgräns utan 
att en förbrukningsavgift debiteras, se punkt 7 (fri 
datavolym). 

 Datavolymgränsen beror på vilken av MOBIL2s 
mobildatatjänster som kunden har valt: 

o Mobilt bredband med fri datavolym upp till 
5,0 GBi data (Fri Surf XLarge) ger 
nedladdning på  max 7,2 MBPS och 
uppladdning på max 1,4 MBPS.  

o Internet på mobilen med fri datavolym upp till 
0,5 GB data (Fri Surf Medium) ger 
nedladdning på max 7,2 MBPS och 
uppladdning på max 1,4 MBPS.  

o Internet på mobilen med fri datavolym upp till 
1,0 GB data (Fri Surf Large) ger nedladdning 
på max 7,2 MBPS och uppladdning på max 
1,4 MBPS.  

o Internet på mobilen med fri datavolym upp till 
5,0 GB data (Fri Surf Xlarge) ger 
nedladdning på max 7,2 MBPS och 
uppladdning på max 1,4 MBPS.  

Trafiken på Internetanslutningen är inte krypterad. 
 
Priset för abonnemanget för Mobilt bredband eller 
Internet på mobilen följer de aktuella priserna för Mobilt 
bredband eller Internet på mobilen. Vill du ha mer 
information om möjligheterna att kombinera Mobilt 
bredband eller Internet på mobilen med MOBIL2s övriga 
abonnemangsformer kan du kontakta MOBIL2 eller gå in 
på MOBIL2s webbplats www.mobil2.se. 

 

Förbrukning i utlandet (roaming) 

Mobilt bredband eller Internet på mobilen kan användas i 
utlandet om MOBIL2 har ingått avtal om roaming med 
operatörerna för dessa nät. Kontakta MOBIL2 om du vill 
ha information om vilka nät du kan använda. 
 
Betalning för användning av andra operatörers nät 
(roaming-avgifter) debiteras på kundens MOBIL2-konto. 
Användning av andra operatörers nät (exempelvis 
roaming vid användning i utlandet) ingår inte i den fria 
datavolymen, se punkt 7, utan debiteras separat. 
 
MOBIL2 ansvarar inte för täckning, kvalitet, säkerhet och 
utbud av tjänster mm på andra operatörers nät. Vidare 

ansvarar MOBIL2 inte för andra operatörers användning 
av kunduppgifter. 

 

IP-adress 

Vid varje anslutning till Internettjänsten tilldelas 
användarens terminalutrustning, t.ex. usb-modem, 
bärbar dator eller mobil, automatiskt en tillfällig IP-adress 
som gäller för den aktuella anslutningen. Kunden har 
inte rätt till en fast IP-adress vid tecknande av 
abonnemang på Mobilt bredband eller Internet på 
mobilen. 

 

Betalning 

Mobilt bredband eller Internet på mobilen betalas för 
hela kalendermånader. Vid anmälan betalas ett 
proportionellt belopp som motsvarar den resterande 
delen av månaden och därefter sker betalning löpande 
den första dagen i månaden. 

 

Avstängning av Mobilt bredband och Internet 
på mobilen om det saknas täckning på 
kundens konto 

Saldot får inte understiga –100 SEK när betalning för 
Mobilt bredband eller Internet på mobilen har dragits från 
kontot. För kunder med Mobilsäkring får saldot inte 
understiga 0 SEK. 

 

Spärr vid övertrassering på kontot hos 
MOBIL2 

Om kontot hos MOBIL2 har ett negativt saldo på 
100 SEK eller mer eller har varit negativt i mer än 7 
dagar spärras numret enligt de allmänna villkoren för 
leverans och drift av MOBIL2s tjänster. Spärren av 
numret omfattar även Mobilt bredband eller Internet på 
mobilen. Spärren upphävs automatiskt när kontot hos 
MOBIL2 är 0 SEK eller mer. 

 

Datavolymgräns  

Ett avtal om Mobilt bredband eller Internet på mobilen 
ger kunden möjlighet att mot betalning av ett fast belopp 
varje månad utnyttja MOBIL2s mobildatatjänster utan 
förbrukningsavgift upp till en viss datavolymgräns. 
Datavolymgränsen beror på vilken av MOBIL2s 
mobildatatjänster som kunden har valt, se punkt 1. Om 
annat har avtalats mellan kunden och MOBIL2 framgår 
detta på orderbekräftelsen. 

Förbrukningen beräknas per kalendermånad och 
nollställs den första dagen i månaden. GB som ingår i 
datavolymen men som inte har använts överförs inte till 
efterföljande månad. 

Överstiger kunden den inkluderade datavolymen 
kommer MOBIL2 att fakturera kunden för varje MB som 
har överskridits i enlighet med prislistan. 

Om förbrukningsgränsen överskrids förbehåller sig 
MOBIL2 rätten att sänka hastigheten på kundens mobila 
dataförbindelse. 
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Den fria volymen omfattar inte roaming-trafik. Roaming-
trafik faktureras enligt gällande priser, se punkt 2. Vidare 
får IP-telefoni inte användas tillsammans med Mobilt 
bredband eller Internet på mobilen. 

Den fria volymen omfattar inte heller övrig trafik som 
taltid, sms, mms, innehållstjänster mm, se punkt 18 i 
abonnemangsvillkoren för MOBIL2s mobiltjänster. Övrig 
trafik faktureras enligt gällande priser. 

 

Kundens försummelse i samband med 
anslutning till Internet  

Om kunden väsentligt försummar sina skyldigheter enligt 
abonnemangsavtalet har MOBIL2 rätt att avbryta 
kundens anslutning till Mobilt bredband eller Internet på 
mobilen och åtkomst till Internettjänsten. 

Följande omständigheter anses bland annat vara 
väsentlig försummelse: 

A. Abonnemanget används för förmedling av trafik för 
andra än den registrerade användaren och om detta inte 
upphör direkt när MOBIL2 gör kunden uppmärksam på 
detta. 
 
Försummelsebestämmelserna i punkt 22 i 
abonnemangsvillkoren för MOBIL2s mobiltjänster ska 
också tillämpas. 

När kundens anslutning till Internettjänsten enligt det 
som nämns ovan har avbrutits kan MOBIL2 säga upp 
avtalet om Mobilt bredband utan föregående 
meddelande. 

 

Ersättningsansvar 

A. MOBIL2 är inte ersättningsskyldig för förluster som 
har uppstått till följd av störningar som har orsakats av 
andras användning av det använda frekvensbandet. 
 
B. MOBIL2 är inte ersättningsskyldig för förluster till följd 
av obehörigas avlyssning av radiotrafiken. 

Bestämmelserna i punkt 15.C i de allmänna villkoren för 
leverans och drift av MOBIL2s tjänster ska också 
tillämpas. 

 

Uppsägning av Mobilt bredband och Internet 
på mobilen 

Uppsägning av Mobilt bredband eller Internet på mobilen 
kan göras vid utgången av en betalningsperiod. 
Betalningsperioder motsvarar hela kalendermånader. 
Uppsägning av Mobilt bredband eller Internet på mobilen 
görs från Mitt MOBIL2 under Självbetjäning. 

                                                 

i
 Storleksenheter enligt IEC: 

1 Byte är 8 Bit 

1 KB GPRS-data är 1 000 Byte GPRS-data 

1 MB GPRS-data är 1 000 000 Byte GPRS-data 

1 GB GPRS-data är 1 000 000 000 Byte GPRS-data 


