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Telia Jobbmobil
Abonnemangsprislista

1.
Telia Jobbmobil Rörlig

Telia Jobbmobil Fast

Engångsavgift 1

200 kr

200 kr

Månadsavgift 2, 3

79 kr 4 / 59 kr 5

535 kr 4 / 499 kr 5

0 kr

0 kr

Telia Jobbmobil

Fakturaavgift

2.
3.
4.

Samtal 6
Öppningsavgift

Avgift/samtal

0,65 kr

0 kr

Till Telias mobilabonnemang

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,65 kr

0 kr

Till övriga operatörers
abonnemang

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,85 kr

0 kr 7

Till fasta telenätet

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,65 kr

0 kr

Till Mobil Faxlåda 8

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt
Månadsavgift

0,65 kr
25 kr

0 kr
25 kr

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,65 kr

0 kr

Sms till svenska
abonnemang

Avgift/sms, alla dagar, dygnet runt

0,65 kr

0 kr 11

Sms till utländska
abonnemang

Avgift/sms, alla dagar, dygnet runt

1,49 kr

1,49 kr

Mms till svenska
mobilabonnemang

Avgift/mms, alla dagar, dygnet runt

1,65 kr

0 kr 11

Mms till utländska
abonnemang

Avgift/mms, alla dagar, dygnet runt

1,65 kr

1,65 kr

Till Mobilsvar

5.

9

Meddelandetjänster

10

Övriga tjänster
Telia Mobil-tv

7.

8.
9.
10.

... för samtliga prisplaner
Månadsavgift

55,20 kr

Telia Mobil e-post Direkt Månadsavgift

29 kr

Windows Live Messenger Avgift/30 dagar

31,20 kr

Datatrafik

11.

... för samtliga prisplaner
Rörlig
avgift

Hastighet i mobilnätet (3G / edge) , upp till ...

E-posttrafik

SurfPort
Fastpris

Mobilt bredband
Fastpris

Mobilt bredband
Fastpris L

Ta emot data

0,38 Mbit/s

0,38 Mbit/s

7,2 Mbit/s

7,2 Mbit/s

7,2 Mbit/s

Skicka data

0,38 Mbit/s

0,38 Mbit/s

0,38 Mbit/s

0,38 Mbit/s

1,4 Mbit/s

54 Mbit/s

54 Mbit/s

Hastighet i surfzoner för Homerun (wlan) , upp till ...

Månadsavgift
Datatrafik
via mobiltelefonens

6.

Maxavgift/dygn 13
Avgift/MB

0 kr

99 kr

79 kr

199 kr

299 kr

7,20 kr
14,40 kr

7,20 kr
14,40 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

14,40 kr

0 kr

0 kr

12

12.
13.

12

14.

webbläsare 14
Övrig datatrafik 15

Maxavgift/dygn 13
Avgift/MB

55 kr
14,40 kr

Avgift/MB >30 MB/månad

TSP 1141-0805

Videosamtal 16
Öppningsavgift

55 kr
2,99 kr

15.

... för samtliga prisplaner
Avgift/samtal

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt
Till Telias och övriga
operatörers abonnemang

0,65 kr
2,99 kr

Priser exkl. moms inom Sverige (för utlandspriser, se www.telia.se/utomlands)
Gäller för abonnemang beställda fr.o.m. 7 april 2008 med reservation för ändringar.

16.

Engångsavgiften tas inte ut för kunder
som redan har Telia abonnemang.
Tre månaders uppsägningstid.
Månadsavgiften debiteras i förskott.
Du kan välja mellan kvartalsfakturering eller månadsfakturering.
I vissa kampanjerbjudanden kan en
avgift tillkomma på 24 kr, 40 kr, 64 kr,
80 kr, 120 kr eller 160 kr/månad. T.ex.
när du köper en mobiltelefon med
abonnemang och där specifik bindningstid gäller. Avgiften kan variera beroende på typ av kampanjerbjudande.
Den lägre månadsavgiften gäller endast med 12 månaders bindningstid
och kan inte kombineras med erbjudande om terminal. Efter bindningstidens slut återgår månadsavgiften till
ordinarie avgift.
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.
Om den totala samtalstiden/månad
överskrider 1000 minuter faktureras
0,85 kr/min och 0,65 kr i öppningsavgift/samtal.
Att faxa till din Faxlåda kostar som att
ringa till en mobil.
Ingår i alla mobilabonnemang
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 Java-spel) debiteras utöver trafikkostnaden för sms och mms. Avgift
tas ut även om meddelandet inte når
mottagaren.
För Telia Jobbmobil Fast gäller att
sms överskjutande 500 meddelanden/månad faktureras med 0,65 kr/st
och mms överskjutande 500 meddelanden/månad faktureras med 1,65 kr/
st.
Inkluderar även datatrafik i surfzoner
för Homerun i Sverige, Danmark,
Norge, Finland och Litauen.
Datatrafik debiteras aldrig med mer
än angiven maxavgift/dygn under förutsättning att datainställningar från
Telia används i mobiltelefonen.
Avser datatrafik via mobiltelefonens
inbyggda webbläsare – t.ex. på vår
mobila internetportal SurfPort. Gäller
under förutsättning att datainställningar från Telia används i mobiltelefonen.
Avser t.ex. datatrafik via mobiltelefonens program för e-post, trafik via pc
med mobiltelefonen som modem och
trafik via applikationer i mobiltelefonen.
Kan bara ringas mellan 3G-mobiler
med funktion för videosamtal.

