TARIFES TELEFONIA MÒBIL

Crea la tarifa que més et convingui i adapta-la al teu consum
SENSE
DADES

200MB 500MB

1GB

2GB

3GB

5GB

10GB

7,24€

8,94€

11,49€

SENSE
MINUTS

1,7€

2,13€

3,40€ 4,26€

6,38€

100
MINUTS

2,98€

5,11€

6,38€

9,36€ 10,21€

200
MINUTS

4,68€

6,81€

8,09€ 8,94€ 11,07€ 11,92€ 13,62€

8,51€

16,17€

9,36€ 10,21€ 11,07€ 11,92€ 12,77€ 14,47€ 17,88€

Els preus són mensuals i amb IVA.
La cobertura del servei és Yoigo i Orange (4G) i el nostre
proveïdor de serveis és Másmovil.
Pots canviar de tarifa quan vulguis a través del correu
electrònic serveis@somconnexio.coop
Darrera actualització 1 de juliol de 2019.

DADES (MB) ADDICIONALS
500MB: 2,55 €* / 1GB: 4,26 €*

*Truca’ns o escriu-nos i t’afegirem les

dades de manera immediata.
El dia 1 del mes següent les dades
addicionals es desactiven de forma
automàtica, encara que no s’hagin
consumit tots els MB, i es reactiva la
tarifa contractada.

SMS: 0,09€/sms
MMS: 0,41€/mms

11,92€ 14,47€

Els SMS i MMS no
s’inclouen en l’abonament
mensual del mòbil.
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MINUTS
IL·LIMITATS

6,81€

www.somconnexio.org
info@somconnexio.org

MINUTS
IL·LIMITATS

20GB

21,28€

Tarifa conserva 1€ al mes:
Aquesta tarifa permet conservar el teu número de telèfon quan marxes una temporada llarga fora del país i no
tens previst utilitzar-lo.
Sense minuts i sense dades:
Es tracta d’un consum “a granel”, és a dir, que es paga per minut i per unitat de dades consumides.
Aquesta tarifa és adequada per a persones que utilitzen el mòbil per estar localitzables i fer una trucada molt
puntualment (només surt a compte si es fan menys de 6 trucades al mes de curta durada) i no utilitza el mòbil per
connectar-se a Internet o ho fa d’una manera molt esporàdica.
El preu per trucada en aquest abonament és de 0,15 € per l’establiment de la trucada, que inclou els 5 primers
minuts de la conversa. A partir del minut 6, es paga 0,03€/min.
El preu del servei de dades quan no s’ha contractat cap abonament és de 0,03€/Mb.
Abonaments internacionals
Abonament de 100 minuts: 4,26 €
Abonament de 300 minuts: 9,92 €
Abonament de 600 minuts: 17,36 €
Aquests abonaments serveixen per trucar a fixos i mòbils d’Alemanya, Regne Unit, Dinamarca, Finlàndia, Grècia,
França, Irlanda, Islàndia, Països Baixos, Suècia, Noruega, els Estats Units d’Amèrica, Canadà, Itàlia, Polònia,
Hongria, Romania, Àustria, Eslovàquia, República Txeca, Lituània, Croàcia, Kazakhstan, Rússia, la Xina, Corea del
Sud, el Japó, Hong Kong, el Brasil, Colòmbia, l’Argentina, Mèxic, Panamà i Paraguai. Superat aquest abonament
s’aplicaran les tarifes internacionals estàndard.
Tarifes internacionals sense abonament
Per veure les tarifes de cada país consulta les FAQ.
Preu SMS internacional: 0,06€ (IVA inclòs)
Preu MMS internacional: 0,62€ (IVA inclòs)

