Telia Mobil Total

Prislista

Priserna gäller inkl. moms fr.o.m 23 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands

Nytecknande via telia.se1
Byte via telia.se eller kundtjänst 90 2002

Engångsavgift

0 kr
0 kr

Liten

Uppsägningstid 3 månader. Alla avgifter debiteteras i efterskott.

Månadsavgift
Prata – inkluderade minuter i Norden & Baltikum*

Mellan

Stor

199 kr

349 kr

549 kr

300 min/mån

1 500 min/mån

10 000 min/mån

Efter att inkluderade minuter förbrukats debiteras 69 öre/min
samt öppningsavgift 99 öre/samtal3

Skicka – inkluderade sms/mms i Norden & Baltikum*

300 st/mån

1 500 st/mån

10 000 st/mån

Efter att inkluderade sms/mms förbrukats debiteras 69 öre/meddelande4
*Inkluderade minuter och sms/mms kan användas för trafik inom Sverige, men också i Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen för trafik inom
Norden/Baltikum – dock ej för trafik från Sverige till Norden/Baltikum. Efter att fri trafik förbrukats gäller ordinarie utlandsprislista, se telia.se/utomlands

Surfa
inkluderad datamängd

0,5 GB/mån5

3 GB/mån5

6 GB/mån5

När den inkluderade datamängden är förbrukad får du ett
sms med erbjudande om att köpa Extra datamängd (se telia.se/priser).
Surf i Homerun Wireless Zone är obegränsad och belastar ej
den inkluderade datamängden.

Hastighet
i 3G-nätet och Homerun Wireless Zone
gäller hastigheter upp till angiven nivå
i 4G-nätet gäller hastigheter inom
angivet intervall

3G

Normal hastighet 2–10 Mbit/s. Teoretisk hastighet <32 bit/s.

4G

Normal hastighet 10–50 Mbit/s. Teoretisk hastighet <100 Mbit/s.

Homerun Wireless Zone

6

<22 Mbit/s

<22 Mbit/s

<22 Mbit/s

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Övriga tjänster
Mobil ip-telefoni
Datamängd som är inkluderad i eller som köps
till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni

Telia Säker Mobil 7 med antivirus och stöldskydd

Ja

Videosamtal kl. 07.00 –19.00 | kl. 19.00 – 07.00

Fakturaavgift e-faktura2 | pappersfaktura

1 Vid nytecknande i butik eller via
kundtjänst 90 200 är avgiften 250 kr.
2 Byte inom Telia under bindningstiden.

TSP-1067-3-1309

3 Samtalsavgiften debiteras med
60 sekunders intervall.

4 Avgift tas ut även om meddelandet inte
når mottagaren. Betaltjänster eller
innehållstjänster med förhöjd avgift debiteras
utöver trafikkostnaden för sms och mms.
5 Eventuellt oförbrukad datamängd kan
inte sparas till nästa månad.

4,50 kr/min | 2,50 kr/min öppningsavgift 99 öre/samtal

0 kr | 19 kr

6 Obegränsad surf via trådlöst nätverk,
på flera tusen platser runt om i Sverige.
7 Säkerhetsprogram för Android.
8 Anmäl e-faktura hos din internetbank.

