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Avgifter exklusive moms och inom Sverige. Gäller fr.o.m 1 augusti 2015 med reservation för ev prisändringar.

Gäller:

Telia Företagsabonnemang

Telia Bredbandstelefoni Företag

Telia Direktansluten växelledning

1. Vid beställning via telia.se/foretag är priset 680 kr.

2. Avgiften omfattar installation, anslutning till fastighetsnät samt teknikers resa.

Engångsavgifter och  
kvartalsavgifter

Avgifter teleabonnemang och växelledningar
Avgifterna gäller anslutning inom definierade områden mellan telestation och första kopplingspunkt vid aktuell
adress. Vid anslutning utanför definierat område eller vid behov av fjärranslutning till annan telestation lämnar vi
offert. Avgift för eventuella installationsarbeten och för anslutning i fastighetsnät tillkommer.

Teleabonnemang i nätet

Nummerabonnemang 400 kr 35 kr

Växelledningar för anslutning av kontorsväxel

ISDN Multi (30B+D), 
30-kanals system

ISDN-ort
Övriga orter

10 000 kr
Offert

2 200 kr
Offert

Direktansluten växelled-
ning

 5 125 kr  2 200 kr

ISDN för t.ex. bild- och datakommunikation

ISDN Multi (30B+D), 
30-kanals system

ISDN-ort
Övriga orter

10 000 kr
Offert

2 200 kr
Offert

Innehåll:

Engångsavgifter och kvartalsavgifter

Avgifter för tillval

Servicetjänster

Engångs-
avgift

Månads- 
avgift

Tillval Företagsabonnemang

Repetition av senaste slagna 
nummer

– –

Trepart med överflyttning 150 kr –

Återuppringning – –

Spårning av samtal2

– Kundstyrd spårning
– Bakåtspårning

400 kr/spårning
480 kr/spårning

–
–

–
–

Kod1 Utlandssamtal
och betalsamtal

– –

Kundanpassat 
behov – 24 kr

Tillval Bredbandstelefoni Företag

Röstbrevlåda med avisering 
via sms – 8 kr

Spärr ut – 24 kr

Spärr in – 24 kr

Engångs-
avgift

Månads- 
avgift

Teleabonnemang för anslutning av t.ex. telefon, fax, modem

Företagsabonnemang
Mässabonnemang2

930 kr1

4 800 kr
165 kr

Bredbandstelefoni Företag – 45 kr

Nätanslutningsavgift Offereras – –

Tillval Företagsabonnemang och Bredbandstelefoni Företag

Samtal väntar – –

1. Vid avbeställning av Telia Kod debiteras ändringsavgift 100 kr  exklusive moms. 

2. Samtal från utlandet kan inte spåras. Samtal från en annan operatörs nät kan  
bara delvis spåras. Om inga spårningsuppgifter finns att redovisa på grund av  
att du inte har aktiverat spårningen eller ingen spårning har registrerats reduceras  
priset till 280 kr exklusive moms. I avgiften ingår fem lyckade spårningar.

Prisuppgifter för andra produkter som inte framgår av denna 
prislista finns på telia.se/foretag eller ring 90 400.

Övriga avgifter

Fakturaavgift 25 kr per pappersfaktura

Avgifter för tillval
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Avgifter exklusive moms och inom Sverige. Gäller fr.o.m 17 april 2015 med reservation för ev prisändringar.

Avgifter för tillval

Direkt Uppringning – 8 kr

Väckning/Påminnelse5 4 kr/beställning – –

Tillval Företagsabonnemang och Bredbandstelefoni

Detaljspecifikation av faktura – –

Nummerpresentation – 16 kr

Hemligt nummer – –

Ändringsavgift 100 kr debiteras per analog eller direktansluten 
ledning och tillfälle. Med ändring avser vi t.ex. nytt nummer för 
fast Vidarekoppling. Om du inte ändrar dina tjänster vid flyttning 
debiteras ingen ändringsavgift.
Samtalsavgifter tillkommer vid användning av vissa tjänster.

3. I Företagsabonnemang ingår Vidarekoppling direkt, Samtal väntar och  
Återuppringning utan avgift.  

4. När du har vidarekopplat betalar du minutavgiften för samtalet mellan din telefon och 
den du vidarekopplat till. Minutavgiften  debiteras enligt de avgifter som gäller för samtal.

5. Avgiften tas ut även om du avbeställer Väckning/Påminnelse.

Engångs-
avgift

Månads- 
avgift

Tillval Företagsabonnemang3

Telesvar – 8 kr

Telesvar med avisering 
via sms

– 16 kr

Vidarekoppling vid upptaget4 – –

Vidarekopping direkt4 – –

Vidarekoppling vid ej svar4 – –

Engångs-
avgift

Månads- 
avgift

Tillval ISDN Multi

Blockering mot presentation av  
uppkopplat nummer

– –

Direkt uppringning – 8 kr

Extranummer, Multi, max 30 st 80 kr 20 kr

Kundstyrd kanalkonvertering1 – 100 kr

Meddelandeöverföring 500 kr 34 kr

Permanent blockering mot nummer- 
presentation (hemligt nr)

– –

Presentation av uppkopplat nummer – –

Nummerpresentation – –

Prisinformation av samtal – 50 kr

Fast räckviddsbegränsare 260 kr 34 kr

Sluten användargrupp 690 kr 39 kr

Tillfällig blockering mot nr. presentation – –

Vidarekoppling direkt2 – –

Vidarekoppling direkt, fast till ett nummer – –

Vidarekoppling, per samtal, Multi – 200 kr

Vidarekoppling vid ej svar2 – –

Vidarekoppling vid ej svar, fast till ett nr 150 kr –

Vidarekoppling vid upptaget2 – –

Vidarekoppling vid upptaget, fast till ett nr – –

Överflyttning (Multi) 2 500 kr 550 kr

Gruppnummer 685 kr 13 kr

Direktval
Anslutning i AXE-station

Medflyttning av Direktval via  
kundtjänst

10-tal nummer
100-tal nummer
1000-tal nr4

2 000 kr3

12 000 kr3

60 000 kr3

250 kr

220 kr
917 kr

6 167 kr

1. Gäller endast ISDN Multi.

2. För ISDN Multi krävs beställning. 

3.   Engångsavgiften för reservation för direktval tas ut direkt räknat från reservationsdagen. 
Månadsavgiften debiteras först efter 3 månader räknat från reservationsdagen.

4.  För de första 1000-talet nummer. Därutöver gäller offert.

Avgifter för tillval

Övriga avgifter

Fakturaavgift 25 kr per pappersfaktura
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Avgifter exklusive moms och inom Sverige. Gäller fr.o.m 17 april 2015 med reservation för ev prisändringar.

Engångs-
avgift

Månads- 
avgift

Tillval Direktansluten växelledning, 10 kanaler

Direkt uppringning – 8 kr

Meddelandeöverföring 500 kr 34 kr

Vidarekoppling Multi – –

Extranummer, max 11 nummer 80 kr 20 kr

Presentation av uppkopplat nummer – –

Gruppnummer 685 kr 13 kr

Direktval
Anslutning i AXE-station

Medflyttning av Direktval via  
kundtjänst

10-tal nummer
100-tal nummer
1000-tal nr4

2 000 kr3

12 000 kr3

60 000 kr3

250 kr

220 kr
917 kr

6 167 kr
–

Blockering mot presentation av  
uppkopplat nummer

– –

Tillfällig blockering mot nr.presentation – –

Permanent blockering mot nummer- 
presentation (hemligt nummer)

– –

Vidarekoppling direkt2 – –

Vidarekoppling direkt, fast till ett nummer – –

Vidarekoppling, per samtal – 200 kr

Vidarekoppling vid ej svar – –

Vidarekoppling vid ej svar, fast till ett nr 150 kr –

Vidarekoppling vid upptaget – –

Vidarekoppling vid upptaget, fast till ett nr – –

Överflyttning 2 500 kr 550 kr

Avgifter för tillval Servicetjänster
Kr exkl moms

Flytt av abonnemang och ledning

Företagsabonnemang Per abonnemang 780 kr1

Bredbandstelefoni Företag 0 kr

Analog växelledning Per ledning 
1–4 ledningar
5–8 ledningar
9 eller fler ledningar

700 kr2

600 kr2

550 kr2

ISDN Multi Utbyggd ort
Telia ISDN Fibermulti
Övriga orter

10 000 kr
20 000 kr

Offert

Direktansluten växelledning 10 kanaler 5 125 kr

Flytt av tjänst

Telefonnummer Ingen avgift debiteras för  
ändrat nummer vid flyttning

–

Gruppnummer Vid flytt till annan station 500 kr

Direktval Flytt av anläggning med  
direktvalsgrupper
– Till AXE-station
– Till övriga stationstyper

Offert

Nummerändringar

Telefonnummer
vid direktledning

Per telefonnummer
Max per anläggningsadress

200 kr
1 000 kr

Analog anslutning Per enskilt telefonnummer
Max per anläggningsadress

200 kr
1 000 kr

Gruppnummer Per gruppnummer 500 kr

Direktvalsnummer Vid AXE-station
Vid övriga stationstyper

Offert

Överlåtelse

Överlåtelse av enskilt företagsabonnemang4 400 kr

Max per anläggningsadress 1 000 kr

Överlåtelse av Direktansluten växelledning, 10 kanaler 1 000 kr

Överlåtelse av ISDN Multi 1 000 kr

Detaljspecifikation av faktura –

TS
P

-1
92

4_
14

-1
50

7

1. Vid beställning via telia.se/foretag är avgiften 530 kr exklusive moms.

2. Avgiften gäller från ledning 1.

3. Avgiften gäller inom utbyggd ort, på övriga orter krävs offert.

4. Vid överlåtelse av större anläggningar kontakta 90 400.

3. Engångsavgiften för reservation för direktval tas ut direkt räknat från  
reservationsdagen. Månadsavgiften debiterasförst efter tre månader  
räknat från reservationsdagen.

4.  För de första 1000-talet nummer. Därutöver gäller offert.

Ändringsavgift 100 kr debiteras per ledning och tillfälle.  
Med ändring avser vi t.ex. nytt nummer för fast Vidarekoppling.  
Om du inte ändrar dina tjänster vid flyttning debiteras ingen  
ändringsavgift. Samtalsavgifter tillkommer vid användning av 
vissa tjänster.

Övriga avgifter

Fakturaavgift 25 kr per pappersfaktura


