Telia Delad faktura

Prislista

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 16 december 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/

Telia Delad faktura (för privat användning)
Avgift

Samtal1

Öppningsavgift

0,65 kr/samtal

Till Telias mobilabonnemang

0,65 kr/min

Till fasta telenätet

0,65 kr/min

Till övriga operatörers abonnemang

0,85 kr/min
Avgift

Meddelandetjänster2

Sms till svenska mobilabonnemang

0,65 kr/samtal

Sms till utländska mobilabonnemang

1,49 kr/min

Mms till svenska mobilabonnemang

1,65 kr/min

Mms till utländska mobilabonnemang

1,65 kr/min
Avgift

Surfa3

Max 29 kr/dygn
eller 8 kr/MB

Rörlig avgift4

0.5 GB 99 kr/mån
1 GB 129 kr/mån
3 GB 199 kr/mån
5 GB 299 kr/mån

Mobilsurf 5

Datatrafik Rörlig via 3G/gsm (edge)6

Säljstoppad fr.o.m. 20131216

Datatrafik Rörlig via mobiltelefonens webbläsare8
Övrig datatrafik9

Videosamtal10

Öppningsavgift
Till Telias och övriga operatörers abonnemang

1 Debiteringsintervallet är 10 sekunder om inget annat anges.
Det betyder att ett samtal som t.ex. pågår 1 minut och 16
sekunder debiteras för 1 minut och 20 sekunder om inget
annat anges.
2 Pris gäller även meddelanden skickade från tjänsten Sms
& mms i datorn. Vid beställning av innehållstjänst debiteras
sms eller mms ord.pris. Ev. innehåll (t.ex. ringsinaler, nummerupplysning eller Javaspel) debiteras utöver trafikkostnaden för sms och mms. Avgift tas ut även om meddelandet
inte når mottagaren.

TSP-1653-3-1401

3 När surfmängden som ingår är förbrukad begränsas din

Avgift

7,20 kr/maxavg/dygn7
14,40 kr/MB
55 kr/maxavg/dygn7
14,40 kr/MB
Avgift

0,65 kr/samtal
2,99 kr/min

hastighet till 32 kbit/s. Oförbrukad surfmängd kan inte
sparas till nästa månad.
4 Surfa upp till 0.5 GB med hastigheten < 10 Mbit/s i 3G.
Inkluderar inte datatrafik i Telia Homerun Wireless Zone.
5 Normal hastighet i 3G: 2 – 10 Mbit/s. Normal hastighet i
4G: 10 – 20 Mbit/s. Inkluderar datatrafik i Homerun Wireless
Zone med hastighet < 22 Mbit/s.
6 Hastigheten när du skickar och tar emot data i mobilnätet
(3G / gsm (edge)) är 0,38 Mbit/s
7 Datatrafik debiteras aldrig med mer än angiven maxavgift/

dygn under förutsättning att datainställningar från Telia
används i mobiltelefonen.
8A
 vser datatrafik via mobiltelefonens inbyggda webbläsare.
Gäller under förutsättning att datainställningar från Telia
används i mobiltelefonen.
9A
 vser t.ex. datatrafik via mobiltelefonens program för
e-post, trafik via pc med mobiltelefonen som modem och
trafik via applikationer i mobiltelefonen.
10 K
 an bara ringas mellan 3G-mobiler med funktion för
videosamtal.

