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Engångsavgift 250 kr vid nytecknande 

Månadsbelopp 129 kr 

Öppningsavgift 99 öre/samtal 

Prata1 99 öre/min 

Skicka sms/mms2 Obegränsat 

Maxhastighet 3G Normalhastighet 0,5-1 Mbit/s 
Teoretisk maxhastighet upp till 1 Mbit/s 

Maxhastighet 4G Normalhastighet 10-40 Mbit/s 
Teoretisk maxhastighet upp till 100 Mbit/s 

Roaming Europa3 Surfa, ring och skicka meddelanden som hemma 

Mobil IP-telefoni Nej 

F-secure SAFE4  från 29 kr/mån  

Videosamtal 
Öppningsavgift 99 öre/samtal 

Kl. 07–19, 4,50 kr/min 
Kl. 19–07, 2,50 kr/min 

E-faktura5 0 kr/faktura 

Autogiro6 0 kr/faktura 
Pappersfaktura 49 kr/faktura 
Avgift registerutdrag7 250 kr 
Överlåtelse 250 kr 

TELIA MOBIL RÖRLIG 
Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 25 maj 2018 med reservation för ändringar.  
För aktuella kampanjpriser gå till telia.se. 

ÖVRIGT 

 

1 Gäller för samtal inom Sverige samt från ett EU/EES-land till Sverige och mellan andra EU/EES-länder. Samtalsavgiften debiteras med 60 sekunders 
intervall. 
2 Gäller för sms och mms inom Sverige samt från ett EU/EES-land till Sverige och mellan andra EU/EES-länder, dock ej för betalsamtal och betal-sms och -
mms. 
3 Du kan ringa, skicka sms och mms från ett EU/EES-land till Sverige och mellan andra EU/EES-länder till samma pris som inom Sverige. Du kan också 
surfa i EU/EES på samma sätt som hemma med det som ingår i din månadssurf, men som mest 20 GB/månad. Om den tillåta surfmängden tar slut under 
vistelsen i EU/EES kan du köpa extra surf för samma pris som hemma, på telia.se/kopextrasurf. Samtal och meddelanden från Sverige till länderna i 
EU/EES, betalsamtal, betal-sms och betal-mms ingår inte. Roaming Europa ingår för dig som är privatkund och har mobilabonnemang hos Telia. Läs mer på 
telia.se/surfasomhemma 
4 F-secure SAFE skyddar alla dina enheter – mobiltelefoner, surfplattor och datorer, mot virus, skadeprogram och intrång.  
5 Anmäl e-faktura hos din internetbank eller på telia.se/efaktura,  
6 Med autogiro får du ingen pappersfaktura, istället får du ett sms med aktuell summa. Specifikation hittar du på Mitt Telia.  
7 Avgiften tas ut om utdrag av data begärs mer än två ggr per år 

SERVICEAVGIFTER 

ABONNEMANG 

 


