Information och villkor för
kampanjen Bytt blir Nytt.
Erbjudandet i kampanjen Bytt blir Nytt gäller vid tecknande av:
• iPhone 8 64GB tillsammans med kampanjabonnemanget 3Cupertino 25GB,
• iPhone 8Plus 64GB tillsammans med kampanjabonnemanget 3Infinite Loop 25GB, eller
• iPhone 8 256GB tillsammans med kampanjabonnemanget 3Moscone West 25GB, i kombination med
inlämnande av en Apple iPhone mobiltelefon* i fullgott skick** till en av 3s butiker i Sverige. Bedömning
och värdering av den inlämnade mobiltelefonens skick görs av 3s butikspersonal och enligt Hi3G Access
ABs bedömningskriterier**. Den inlämnade mobiltelefonen säljs av dig som kund till Hi3G Access AB enligt
villkoren för tjänsten 3Lämna in***.

Erbjudande.
Kampanjabonnemangen kostar 349 kr/mån (3Cupertino 25GB), 399 kr/mån (3Infinite Loop 25GB)
respektive 449 kr/mån (3Moscone West 25GB) och säljs alltid tillsammans med en avgift för den nya
mobiltelefonen på 200 kr/mån. Både avgift för kampanjabonnemang samt avgift för ny mobiltelefon
står med på ditt abonnemangsavtal. Vid inlämning av en iPhone mobiltelefon* i en 3Butik kan du
erhålla en rabatt på avgiften för den nya mobiltelefonen. Inlämning av mobiltelefon* får göras senast
14 dagar efter att du har erhållit sin nya mobiltelefon.
Du väljer den mobiltelefon du vill beställa och får därmed en av våra tillhörande kampanjprisplaner.
Exempel, du vill ha en iPhone 8 64GB:

Mobiltelefon

iPhone 8 64GB

200 kr

iPhone 8 Plus 64GB

200 kr

iPhone 8 256GB

200 kr

Abonnemang

3Cupertino 25GB

349 kr

3Infinite Loop 25GB

399 kr

3Moscone West 25GB

449 kr

Månadspris

Totalt pris

549 kr

Totalt pris

599 kr

Totalt pris

649 kr

200-50
kr/mån

Rabatt i kampanjen Bytt
blir Nytt.

200-50
kr/mån

Rabatt i kampanjen
Bytt blir Nytt.

200-50
kr/mån

147-0
kr/mån

Rabatt inom ramen för
tjänsten 3Lämna in

147-0
kr/mån

Detta pris kommer stå på ditt avtal.

Rabatt vid inlämnande
av iPhone mobiltelefon*
i fullgott skick**

Rabatt i kampanjen
Bytt blir Nytt.

Denna rabatt dras av din faktura varje månad med start från när du lämnar in den i 3Butik.
Rabattem syns inte på ditt avtal.

Rabatt vid inlämnande
av iPhone mobiltelefon*
i sämre än fullgott skick

Rabatt inom ramen för
tjänsten 3Lämna in

147-0
kr/mån

Rabatt inom ramen för
tjänsten 3Lämna in

Denna rabatt dras av din faktura varje månad med start från när du lämnar in den i en 3Butik.
Rabatten syns inte på ditt avtal.
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Inlämning av iPhone mobiltelefon* är en förutsättning för att du ska kunna teckna kampanjabonnemangen
samt för att kunna erhålla rabatt eller helt reducera avgiften för den nya mobiltelefonen. Nedan matris visar
rabattering/total månadskostnad vid inlämnad mobiltelefon i fullgott skick**.
Inbytt mobil

iPhone 7
iPhone 7 Plus

iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5

Mobiltillägg
per månad

200 kr

200 kr

200 kr

200 kr

Rabatt per månad

- 200 kr

- 150 kr

- 100 kr

- 50 kr

iPhone 8 64GB
+ 3Cupertino 25GB

349 kr/mån

399 kr/mån

449 kr/mån

499 kr/mån

iPhone 8 Plus 64GB
+ 3Infinite Loop 25GB

399 kr/mån

449 kr/mån

499 kr/mån

549 kr/mån

iPhone 8 256GB
+ 3Moscone West 25GB

449 kr/mån

499 kr/mån

549 kr/mån

599 kr/mån

Totalt pris med
mobil och abonnemang:

Lämnar du in en telefon som är i sämre skick än fullgott skick kommer din rabatt bli lägre.
För exakt värde, besök en 3Butik för värdering.

Villkor.
• Beställning av kampanjerbjudandet tillsammans med ny mobiltelefon kan göras på tre.se,
i 3Butik eller via 3s kundtjänst.
• Inlämning av gammal mobiltelefon kan endast ske i 3Butik.
• Inlämning av gammal hårdvara får ske senast 14 dagar efter att kunden erhållit ny hårdvara,
antingen genom att den erhållits direkt i 3butik eller genom upphämtning hos postombud.
• Kampanjabonnemangen har en bindningstid på 24 månader.
• Kampanjen är tillgänglig för nya och befintliga 3kunder, vid tecknande av nytt 3abonnemang
eller förlängning av befintligt 3abonnemang.
• Alla priser ink moms.

*Mobiltelefoner som ingår att lämna in i kampanjen Bytt blir nytt: iPhone 7 32 GB, iPhone 7 128 GB, iPhone 7 256 GB, iPhone 7 Plus 32 GB, iPhone 7 Plus 128
GB, iPhone 7 Plus 256 GB, iPhone 6s 16 GB, iPhone 6s 32 GB, iPhone 6s 64 GB, iPhone 6s 128 GB, iPhone 6s Plus 16 GB, iPhone 6s Plus 32 GB, iPhone 6s Plus
64 GB, iPhone 6s Plus 128 GB, iPhone SE 16 GB, iPhone SE 32 GB, iPhone SE 64 GB, iPhone SE 128 GB, iPhone 6 16 GB, iPhone 6 64 GB, iPhone 6 128 GB,
iPhone 6 Plus 16 GB, iPhone 6 Plus 64 GB, iPhone 6Plus 128 GB, iPhone 5s 16 GB, iPhone 5s 32 GB, iPhone 5s 64 GB, iPhone 5 16 GB, iPhone 5 32 GB, iPhone
5 64 GB.
**5 kriterier behöver vara uppfyllda för att mobiltelefonen ska anses vara i fullgott skick: 1. Hitta min iPhone måste vara avaktiverat för aktuell mobiltelefon. 2.
Mobiltelefonen startar och fungerar som ny. 3. Skärm/display får ha normalt slitage (dvs displayen har mindre repor/märken som är max 3 cm, displayen har max 3
mindre flisor på kanten av glaset, enheten har inga avskavningar i frontglaset, enheten har inga missfärgningar eller blånader i glaset, texten och bilder ser normala
ut och touchen fungerar normalt). 4. Höljet får ha normalt slitage (dvs mindre repor eller märken, enstaka mindre märken i höljet, inga sprickor i glasbakstycke). 5.
Normalt slitage på knappar/tangenter (dvs alla knappar finns kvar, on/off knappen fungerar och kan lägga enheten i stand-by-läge, hemknappen fungerar normalt,
volymknappen fungerar)
***Se villkor för tjänsten 3Lämna in på tre.se/foretag/kundservice/abonnemang/priser-och-villkor/
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