Telia Mobil
Abonnemangsprislista

Mobil

Prata
på1

Till
vänner

Fastpris
Privat 2

Max
25

Engångsavgift 3

250 kr

250 kr

250 kr

250 kr

Månadsavgift 4

49 kr

49 kr

599 kr

49 kr

Bytesavgift 5

100 kr

100 kr

100 kr

100 kr

19 kr

19 kr

15 kr

19 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Telia Mobil

Fakturaavgift

6

E-faktura 7
Samtal 8
Öppningsavgift

Avgift/samtal

0,79 kr

0,69 kr

0 kr 17

0,99 kr

Till Telias mobilabonnemang

Avgift/min, alla dagar,
dygnet runt

0,29 kr

0 kr

0 kr 17

0 kr

Till övriga
operatörers
mobilabonnemang

Avgift/min, alla dagar,
dygnet runt
0,29 kr

0,69 kr

0 kr 17

0,49 kr

Till fasta telenätet

Avgift/min, alla dagar,
dygnet runt

0,29 kr

0,69 kr

0 kr

0,49 kr

Till Mobil Faxlåda

Månadsavgift
Avgift/min, alla dagar,
dygnet runt

30 kr

30 kr

30 kr

30 kr

0,29 kr

0,69 kr

0 kr

0 kr

Till Mobilsvar 9

Avgift/min, alla dagar,
dygnet runt

Till Mitt
favoritnummer10

Öppningsavgift/samtal
Avgift/min, alla dagar,
dygnet runt

0,29 kr

0 kr

0 kr 17

0 kr

0,69 kr

0,69 kr

Ej valbar

0,69 kr

0 kr

0 kr

Ej valbar

0 kr 17

Meddelandetjänster 11
Sms till svenska
mobilabonnemang

Avgift/sms, alla dagar,
dygnet runt

0,29 kr

0,69 kr

0 kr 12

0 kr

Mms till svenska
mobilabonnemang

Avgift/mms, alla dagar,
dygnet runt

1,99 kr

1,99 kr

0 kr 12

1,69 kr

Prisavtal:
Månadsavgift
Sms Till alla 13
Sms&mms Till alla 14 Månadsavgift

99 kr
129 kr

99 kr
129 kr

Ej valbar
Ej valbar

Ej valbar
Ej valbar

Telia Mobil e-post
Direkt

Månadsavgift

29 kr

29 kr

29 kr

29 kr

Windows Live
Messenger

Avgift löpande
prenumeration/30 dagar15

39 kr

39 kr

39 kr

39 kr

Övriga tjänster 16
Telia Mobil-tv

Avgift löpande
prenumeration/månad18

69 kr

Videosamtal 19
Öppningsavgift

Avgift/samtal

0,79 kr

0,69 kr

0,69 kr

0,99 kr

Till Telias och
övriga operatörers
abonnemang

Avgift/min
Mån – fre, kl 07 – 19
Mån – fre, kl 19 – 07

4,50 kr

4,50 kr

4,50 kr

4,50 kr

2,50 kr

2,50 kr

2,50 kr

2,50 kr

Datatrafik 21

... för samtliga prisplaner

TSP 1129-0903

Mobilsurf Bas 20
Hastighet i mobilnätet (Turbo3G / 3G / edge) , upp till ...

1 Mbit/s22

Mobilsurf Alltid 20 Mobilsurf Extra 20
7,2 Mbit/s 22

Hastighet i Telias surfzoner (wlan) , upp till ...

54 Mbit/s 22

Månadsavgift
Datatrafik

Maxavgift/dygn
Avgift/MB

7,2 Mbit/s 22

24

0 kr

99 kr

199 kr23

9 kr
20 kr

0 kr

0 kr

Priser inkl. moms inom Sverige (för utlandspriser, se telia.se/utomlands)
Gäller fr.o.m. 13 mars 2009 med reservation för ändringar.

1.

Bindningstiden för abonnemanget är 24 månader. Efter bindningstidens slut är
minutpriset 0,69 kr/min och 0,69 kr/SMS.
2. För Telia Mobil Fastpris Privat gäller att om den totala samtalstiden per månad
överskrider 3000 minuter så faktureras en minutavgift på 69 öre och en öppningsavgift per samtal på 69 öre.
3. Engångsavgiften tas inte ut för kunder som redan har Telias mobilabonnemang
eller kontantkort.
4. Månadsavgift debiteras i förskott.
5. Mobilabonnemang från Telia kan mot en avgift byta till ny abonnemangsform.
6. Fakturaavgift debiteras även för tjänsten Autogiro.
7. E-faktura anmäler du hos din internetbank.
8. Debiteringsintervallet är 60 sekunder om inget annat anges. Telia Mobil Fastpris
privat har 10 sekunder.
9.	Ingår i alla Telias mobilabonnemang och kontantkort (när du registrerat dig som
kund på telia.se).
10. Gäller för enskilt bruk inom Sverige. Avser valfritt nummer i det fasta nätet undantaget bredbandstelefoniabonnemang hos annan operatör än Telia, betal- och
mediasamtal, internetuppkopplingar, samtal till nummerupplysning, telefonautomater samt samtal till Heta Linjen eller andra tjänster. Tjänsten gäller inte för
användning som överstiger 3000 minuter/månad. För användning som inte omfattas av tjänsten Mitt Favoritnummer har Telia rätt att ta betalt enligt ordinarie
prislista för abonnemanget.
11. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren. Upp till 300 kB/mms
och 160 tecken/sms. Om telefonen kan sända EMS eller skicka längre sms
än 160 tecken delas meddelandet upp i flera sms. Betaltjänster eller innehållstjänster med förhöjd avgift (t.ex. ringsignaler, nummerupplysning eller Java-spel)
debiteras utöver trafikkostnaden för sms och mms.
12. För Telia Mobil Fastpris Privat gäller att sms överskjutande 3000 meddelanden/
månad faktureras med 69 öre/st och mms överskjutande 3000 meddelanden/
månad faktureras med 1,99 kr/st.
13. Sms Till alla är avsedd för konsument och får endast användas för enskilt bruk.
I tjänsten ingår 5000 sms/månad till alla mobiltelefoner i Sverige. Eventuella
överskjutande sms debiteras enligt avgift för sms till svenska abonnemang.
14. Sms&mms Till alla är avsedd för konsument och får endast användas för enskilt
bruk. I tjänsten ingår 5000 sms/månad och 500 mms/månad till alla mobiltelefoner i Sverige. Eventuella överskjutande sms och mms debiteras enligt avgift för
sms och mms till svenska abonnemang.
15. Ingen återbetalning vid uppsägning under innevarande prenumerationsperiod –
tjänsten kan dock nyttjas till prenumerationsperiodens slut.
16. Efter bindningstidens slut gäller priser för 0 mån.
17. För Telia Mobil Fastpris Privat gäller att om den totala samtalstiden per månad
överskrider 3000 minuter så faktureras en minutavgift på 69 öre och en öppningsavgift per samtal på 69 öre.
18. Ingen återbetalning vid uppsägning under innevarande prenumerationsperiod –
tjänsten kan dock nyttjas till prenumerationsperiodens slut.
19. Angivna priser för videotelefoni gäller alla Telias mobilabonnemang och kontantkort. Gäller till svenska mobiloperatörer.
20. All datatrafik ingår.
Telia förbehåller sig rätten att begränsa överföringshastigheten
till 57 kbit/s om användandet överstiger 0,5 GB/mån.
21. Telia förbehåller sig rätten att begränsa överföringshastigheten till 57 kbit/s om
användandet överstiger 5 GB/mån.
22. Avser teoretisk hastighet per sekund som du maximalt kan nå upp till när du tar
emot data.
23. Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge,
Finland och Litauen.
24. Datatrafik debiteras aldrig med mer än angiven maxavgift/dygn.

