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Farsími  Skilmálar fyrir Skilmálar eftir

Kafli 8.   Frelsi og Þrenna í útlöndum Kafli 8.   Frelsi í útlöndum

a.    Ef nota á frelsisnúmer í útlöndum þarf að skrá þau 

sérstaklega í útlandaþjónustu fyrir frelsi. Símanúmerið 

verður að vera skráð á íslenska kennitölu svo hægt sé 

að nota það í útlöndum.

a.    Frelsisáfyllingum hjá Símanum fylgir innifalin notkun 

í EES löndum eins og kemur fram í verðskrá hverju 

sinni. Notkun sem fellur til í löndum utan EES er 

gjaldfærð samkvæmt almennri verðskrá Símans fyrir 

notkun í útlöndum.
b.    Einstaklingar sem eru með gjaldfallna skuld við 

Símann geta hvorki skráð sig né gengið í ábyrgð fyrir 

útlandaþjónustu.

b.    Nýti viðskiptavinur meira gagnamagn en innifalið er 

verður gjaldfært fyrir hvert MB sem viðskiptavinur notar 

samkvæmt gildandi verðskrá hverju sinni. 

c.    Einstaklingar 18 ára og eldri geta gengist í ábyrgð 

fyrir útlandanotkun frelsisviðskiptavina sem eru ekki 

orðnir 18 ára.

c.    Ef nota á frelsisnúmer í útlöndum, öðrum en EES 

löndum, þarf að skrá þau sérstaklega í útlandaþjónustu 

fyrir frelsi. Símanúmerið verður að vera skráð á íslenska 

kennitölu svo hægt sé að nota það í útlöndum.

d.    Frelsisáfyllingum hjá Símanum, öðrum en Þrennu, 

fylgir ekki innifalin notkun í EES löndum. Greitt er fyrir 

alla notkun í EES löndum samkvæmt almennri verðskrá 

Símans fyrir frelsi. Notkun sem fellur til í löndum utan 

EES er gjaldfærð samkvæmt almennri verðskrá Símans 

fyrir notkun í útlöndum.

d.    Einstaklingar sem eru með gjaldfallna skuld við 

Símann geta hvorki skráð sig né gengið í ábyrgð fyrir 

útlandaþjónustu.

e.    Á meðan viðskiptavinur er staddur erlendis helst 

staða inneignar á Íslandi óhreyfð.

e.    Einstaklingar 18 ára og eldri geta gengist í ábyrgð 

fyrir útlandanotkun frelsisviðskiptavina sem eru ekki 

orðnir 18 ára.

f.     Viðskiptavinir Þrennu sem eru eldri en 18 ára eru 

sjálfkrafa skráðir í útlandaþjónustu. 

f.     Á meðan viðskiptavinur er staddur erlendis utan 

EES landa helst staða inneignar á Íslandi óhreyfð.

g.    Frelsisnúmer í Þrennu fá mánaðarlega endalausar 

mínútur, endalaus sms og 5 GB til afnota í EES löndum. 

Slíkt gagnamagn safnast þó ekki upp á milli mánaða.

g.    Viðskiptavinir Þrennu sem eru eldri en 18 ára eru 

sjálfkrafa skráðir í útlandaþjónustu. 

Skilmálar breytast fyrir frelsisnotkun í útlöndum en 

nú geturðu notað inneignina í EES löndum



h.   Nýti viðskiptavinur meira gagnamagn en innifalið er 

verður gjaldfært fyrir hvert MB sem viðskiptavinur notar 

samkvæmt gildandi verðskrá hverju sinni. Þegar 

viðskiptavinur kemur aftur til Íslands hefst aftur nýting 

á inniföldu gagnamagni í Þrennu.

h.   Útlandanotkun er innheimt eftirá með símreikning.

i.     Útlandanotkun er innheimt eftirá með símreikning. i.     Ábyrgðarmaður getur óskað eftir því að þjónustan 

verði aftengd fyrir það frelsisnúmer sem hann er í 

ábyrgð fyrir.

j.     Ábyrgðarmaður getur óskað eftir því að þjónustan 

verði aftengd fyrir það frelsisnúmer sem hann er í 

ábyrgð fyrir.

j.     Frelsisnúmerum í útlandaþjónustu stendur til boða 

að kaupa Ferðapakka og nota hann í þeim löndum þar 

sem hann gildir. 

k.    Frelsisnúmerum í útlandaþjónustu stendur til boða 

að kaupa Ferðapakka og nota hann í þeim löndum þar 

sem hann gildir. 

k.    Að öðru leyti gilda ákvæði skilmála um erlendis 

notkun fyrir fyrirframgreidda þjónustu.

l.     Að öðru leyti gilda ákvæði skilmála um erlendis 

notkun fyrir fyrirframgreidda þjónustu.


