Komplett guide til hvordan få billig mobilabonnement
Vet du hvordan du velger ut et billig mobilabonnement? Det finnes mange ulike
alternativ, hvorav flere av dem er skreddersydd for spesifikke brukere. Du kan spare flere
hundrelapper i måneden ved å velge et telefonabonnement som passer for nettopp dine
behov. Les videre for å finne det billigste mobilabonnement for deg.

Først er det viktig å kartlegge mobilbruken
Det første du bør gjøre for å finne et billig mobilabonnement er å kartlegge mobilbruken
din. Mange mobiloperatører kan friste med fri bruk av taletid, SMS og MMS – det vil si, fri
bruk frem til et visst beløp. Oftest fram til mellom 10 000 og 20 000 Minutter/SMS/MMS. Så
nok for de aller fleste.
Det er fullt mulig å velge abonnement uten fri bruk, men for de aller fleste vil fri bruk være
det billigste alternativet. Bruker du eller andre i familien svært lite taletid, mobildata og
SMS, kan kontantkort være en god løsning.
Det blir enklere å sammenligne alternativene når du har en reell oversikt over mye du
bruker og hvor mye du trenger. Den mest nøyaktige måten du kan sjekke er ved å gå
igjennom mobilregningene dine de siste månedene. Der skal det stå hvor mye taletid, SMS
og data du har brukt. Du kan også logge deg inn på dine sider hos mobilleverandøren din. De
aller fleste tilbyr oversikter over hvor mye data du bruker, samt annen bruk som SMS og
telefonoppringninger.

Hvordan finne ut av hvor mange GB du trenger
Betaler du for mobildata som du egentlig ikke trenger? Mobildata er det som har størst
utslag på telefonregningen. Ifølge Forbrukerrådet tjener norske mobilselskaper omtrent 40
% mer på mobildata per kunde enn andre nordiske land, noe som de mener er en
konsekvens av at Telenor og Telia styrer 90 % av markedet.
Mange føler derfor at mindre mobiloperatører som presser ned prisene på mobildata er
svært viktige for forbrukerne, og du kan få mer mobildata for pengene ved å kjøpe
abonnement hos en av disse. Det er lurt å finne ut av hvor mange GB du trenger før du
bytter. Har du for mye data eller har du for lite data?
Data forsvinner fort om du streamer og spiller på nett mens du er på farten, og det lønner
seg som oftest å oppgradere mobilabonnementet fremfor å kjøpe ekstra data hver eneste
måned. Ofte er det ikke snakk om mer enn noen få tikroninger i forskjell for å oppgradere.

Du trenger derimot ikke så mye data, hvis du kun sjekker epost og leser litt på en nettavis.
Mange av de mindre mobiloperatørene har billige mobilabonnement som gir deg massevis
av fri taletid, SMS og MMS, pluss litt mobildata til de gangene du er på farten og må sjekke
noe på nett i full fart.

Billig mobilabonnement for barn og famille
Mange mobiloperatører som Telia og Telenor reklamerer med gode priser for familier, men
lønner det seg egentlig å samle mobilabonnementene dine hos dem? Det gjør ikke
nødvendigvis det. Hos mange billigere mobilselskap vil abonnementene uansett være så
billige at rabatten fra å samle sammen flere abonnement hos de dyrere selskapene ikke når
opp.
Du får som regel samlet mobilregning og mange av de samme administreringsløsningene
som du er kjent med i et familleabonnement uansett. For å finne de billigste
mobilabonnentene kan du se nærmere på abonnementssammenligningene til Tek.no.
For deg med bedriftsabonnement via jobben, kan du som regel bruke hvilken som helst
annen mobiloperatør for mobilabonnementene til barna.

Beste mobilabonnement for deg som trenger mye mobildata.
Det finnes forskjellige abonnement for deg som trenger høy hastighet og mye mobildata.
Noen mobilabonnement gir deg et visst antall GB hver måned med full hastighet, mens
andre gir deg et visst antall GB hver måned med mindre hastighet. Telenor tilbyr et
abonnement hvor prisen justeres etter hastighet, men farten settes uansett ned til 3 mbit/s
resten av måneden etter at du har brukt 100 GB. Det koster for eksempel 549 kr per måned
for 10 mbits/s, mens full hastighet koster 799 kr.
Andre mobilleverandører velger å tilby en viss mengde mobildata i full hastighet per dag,
ikke per måned. HappyBytes har for eksempel et abonnement hvor du får 3 GB for dagen –
men du får heller ikke mer. Datakvoten overføres ikke til neste dag, og du kan derfor ikke
samle opp mobildata til de dagene du trenger ekstra. ICE tilbyr 1000 GB, men kun om du
bruker ICE sitt nett og med en hastighet på 10 mbit/s. Du må betale for mobildata om du
befinner deg utenfor dekning og bruker andre sitt nett.
Chilimobil som vi har som en medlemsfordel, gir full hastighet opp til 150 GB per måned,
hvor hastigheten reduseres til 3 Mbit/s hvis man går over 150 GB. Medlemspris er 469 kr
per måned. Telia har den samme tjenesten, men med 100 GB per måned før hastigheten
reduseres til 3 Mbit/s. Prisen hos Telia starter på 549 kr per måned.

Uansett hvilken operatør du velger, må du være obs på at den reelle hastigheten kan variere
fra område til område – farten er rett og slett avhengig av dekningen din. Nesten hele Norge
har 4G i dag, og utbyggingen av 5G er godt i gang.

Du må være obs på lokkepriser og liten skrift
Forbrukere blir stadig vekk utsatt for lokkepriser fra mobilleverandørene, for eksempel
ekstra data i en gitt periode eller avslag på abonnementet den første perioden. Selv om det
kan være fristende å slå til, bør du sjekke om det billige telefonabonnementet kan bli dyrt på
sikt. Kanskje ender du opp med masse mobildata som du egentlig ikke trenger? Du bør alltid
undersøke det som står i liten skrift og vurdere betingelsene nøye.

Er det egentlig billig å kjøpe telefon med binding?
Det kan være fristende å takke ja til avslag på den nye mobilen din mot at du binder deg i 12
måneder – men sparer du egentlig penger? Du bør sette opp et regnestykke hvor du
vurderer hvor mye du betaler totalt i løpet av bindingstiden for abonnementet, samt
kostnaden for den nye mobilen din.
Finn deretter frem andre mobilabonnement og regn ut hvor mye de koster i løpet av ett år,
og pluss på det beløpet som du betaler for telefonen uten binding. Dette er en grei måte å
se hva du faktisk ender opp med å betale, samt for å finne billigste mobilabonnement.
Det finnes flere bedrifter som i dag tilbyr gratis nedbetaling når du skal kjøpe ny telefon,
uten at du binder deg. Dette kan være et godt alternativ for deg som ikke ønsker å betale alt
på en gang, og du står samtidig fritt til å velge et billig mobilabonnement som passer perfekt
for ditt forbruk.

Swap og Svitsj er uten binding.
Et lite tips og gladmelding til mange som har en Swap- eller Svitsj-avtale hos Telenor eller
Telia, er at du ikke har binding, du var bare nødt til å være kunde den måneden du starter
avtalen. Etter det kan du gå fritt til hvem du vil, men du må tilbake til dem for å «switche»
mobilen til en nyere mobil, som ikke er helt ideelt. Her kan det igjen lønne seg å ta
nedbetalingen via noen andre for å slippe å betale ekstra for et dyrere mobilabonnement.
Det er også fort gjort å glemme seg når man tenker å bytte mobilselskap og da kan man
ende med å sitte med et dyrere abonnement i lengre tid.

Medlemsavtalen vår på mobilabonnement fra Chilimobil
Som medlem hos oss i Samfunnsøkonomene har du tilgang på egne priser hos
mobiloperatøren Chilimobil. Chilimobil er et mobilselskap som startet opp for 10 år siden i
2011 og har lenge vært kjent for å ha veldig lave priser på mobilabonnement. Chilimobil er
det første selskapet i Norge som startet med et mobilabonnement som gir Fri Data, på lik
linje som fri tale, SMS og MMS. Chilimobil er også kjent for å være det første selskapet i
Norden med en hel digital eSIM-løsning for mobiltelefoner.
Prisene du får tilgang til som medlem hos oss er:
-

5 GB
10 GB
20 GB
Fri Data

199 kr/mnd
259 kr/mnd
299 kr/mnd
469 kr/mnd

Alle mobilabonnement kommer med følgende tjenester: Fri tale, SMS og MMS, Data
Rollover, Data kontroll, Gratis BankID på mobil, Full Telia-dekning, bruk som hjemme i
EU/EØS, VoLTE, WiFi tale, med mer, helt uten binding.
Les mer om avtalen på Samfunnsøkonomene sin side hos Chilimobil. Ved bestilling, husk å
oppgi medlemsnummeret ditt.

Hvordan få det billigste mobilabonnementet punktvis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bruk abonnement-sammenligningstjenester som Tek sin.
Sjekk fakuraen din for å finne ditt relle forbruk og kjøp etter det.
Finn ut hvor mange GB du trenger.
Bruker du veldig lite data, kan kontantkort være en god løsning.
Trenger du veldig mye data, kan du se på alternativene over.
Vær obs på tilbud som bare gir en god pris i et par måneder.
Kjøp av telefon med binding kan gjøre at du ender med et dyrere abonnement enn ellers.
Oppgrader i stedet for å kjøpe datapakker.
Se medlemsprisene vi tilbyr på mobilabonnement.

