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• Vald kvot inom Allt-i-ett Åland & Finland gäller för samtal, SMS och mobildata på Åland och i Finland (ej till service-, företags- och betal-
nummer)

• Vald kvot inom Allt-i-ett Norden & Baltikum gäller för samtal, SMS och mobildata i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, 
Grönland, Estland, Lettland och Litauen (ej till service-, företags- och betalnummer)

• Samtal som överstiger valt paket debiteras med 9,8 cent per påbörjad minut, SMS med 9,8 cent per st. För användning av samtal, SMS 
och mobildata utanför de länder som omnämns i paketen tillämpas Ålcoms gällande prislista.

• En varning skickas när  40 MB av kvoten för mobildata återstår.

• Outnyttjade delar av paketen är förbrukade vid månadens slut och kan inte sparas till efterföljande månader.

• För paketet Allt-i-ett XL betyder ”Obegränsat” en begränsning om maximalt 5000 min för samtal och 5000 SMS per månad.

• För Allt-i-ett Åland & Finland-paketen kan datakvoter köpas till för inhemsk användning (Åland och Finland). 500 MB kostar 5 € för XS, S. 
5 GB kostar 5 € för M, L och XL. 

• För Allt-i-ett Norden & Baltikum paketen kan datakvoter köpas till för användning inom Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöar-
na, Grönland, Estland, Lettland och Litauen 500 MB kostar 10 €.  
 
• Allt-i-ett paketen kan endast tecknas av privatpersoner som är fast bosatta på Åland med finskt personsignum. Paketen får inte utnytt-
jas för tekniska eller användning till s k M2M-lösningar.

• Merparten av kvoterna får ej kontinuerligt konsumeras utomlands.

• En kalendermånads uppsägningstid tillämpas om inte annat anges.

• Ändringsavgift 7,90 € tillkommer vid byte till ett prismässigt förmånligare paket.

• Grundabonnemangsavgift 2,825 €/mån bundet till en 6 månadersperiod. Avgiften kan tillämpas per månad (3,22 €/mån).

• Samtliga priser innehåller mervärdesskatt (24 %)

• Ålcom förbehåller sig rätten att avsluta paket för kunder som inte följer avtalsvillkoren samt rätten att flytta kunder till nya paket som 
prismässigt överensstämmer med kundens nuvarande paket. I övrigt hänvisas till Ålcoms allmänna leveransvillkor.

• Ålcom förbehåller sig rätten att reglera priserna. Prisregleringar meddelas kund med två månaders varsel.


