Telia Mobil Student - prisinformation
Telia Mobil Student säljstoppades 2 juni 2008.
Alla priser inklusive moms.
För dig som är student (1)

För alla andra

Fast månadsavgift (4), (5)

0 kr (3)
49 kr (6)

250 kr
69+99 kr

Samtalspriser (7)
Öppningsavgift

0,69 kr

0,69 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0,69 kr
0,69 kr

0,69 kr
0,69 kr

0,69 kr
0,69 kr

0,69kr
0,69kr

Engångsavgift (2)

Till Telias mobilabonnemang
avgift/minut

Helgfri mån-fre, 07-19
Övrig tid
Till övriga
mobilabonnemang
avgift/minut
Helgfri mån-fre, 07-19
Övrig tid
Till fasta telenätet i Sverige
avgift/minut

Helgfri mån-fre, 07-19
Övrig tid
Sms och mms
avgift/meddelande (8)
Sms alla dagar
Mms alla dagar
Data via gprs

0 kr
2,25 kr
Se separat prislista

0,69 kr
2,25 kr
Se separat prislista

1. Det är bara du som pluggar heltid på högskolenivå som kan beställa Telia Mobil Student. Vi
gör därför löpande kontroller mot Studentkortets databas. Som heltidsstuderande räknas du
som tar minst 22,5 högskolepoäng per termin (75 % klarade poäng). Slutar du studera byter vi
prislistan till Telia Mobil Till vänner.

2. Ingen engångsavgift för kunder som redan har ett Telia Refill förbetalt kort eller ett Telia
Mobilabonnemang.
3. Engångsavgiften för Telia Mobil Student är 0 kr vid beställning på www.telia.se/student och
250 kr vid beställning i Telias butiker, kundtjänst mm

4. Tre månaders uppsägningstid vid obundet abonnemang.
5. Om du väljer att nyttja ett erbjudande, t ex köp av mobiltelefon, och som innebär bundet

abonnemang kan en avgift tillkomma på 30 kr, 50 kr, 80 kr, 100 kr, 150 kr eller 200 kr/månad
beroende på val av erbjudande.

6. Fast avgift per månad, Telia Mobil Student debiteras normalt i förskott per månad. Kontakta
kundtjänst om du vill ändra till kvartalsfakturering. Avgiften för pappersfaktura är 15 kr per
abonnemang, e-faktura kostar 0 kr. E-faktura anmäler du hos din internetbank.
7. Samtalspriserna gäller till alla svenska operatörer och nät. Vi debiterar varje påbörjad
tiosekundersperiod.
8. Via mobil inom Sverige. För mms även från Sverige. Avgift tas ut även om meddelandet inte
når mottagaren. Max 160 tecken/sms. Om telefonen kan sända EMS delas meddelandet upp i
flera sms. Utöver trafikkostnad för sms kan det tillkomma en debitering vid beställning av
innehållstjänst (t ex chat, ringsignal nummerupplysning eller Java-spel). Telia tillhandahåller
även Premium sms/mms (även kallade betal-sms/mms). Det är sms och mms som skickas till
eller från en tjänsteleverantör och som ofta kostar mer än sms och mms som skickas mellan
två användare. För exakt prisinformation kontakta kundtjänst.
I tjänsten ingår 5000 sms per månad, skickar du fler betalar du normal taxa för den
överstigande delen. Tjänsten får inte användas som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller
liknande operatörsverksamhet. I det fall Telia skäligen kan misstänka att kunden utnyttjar Sms
Till alla i strid med dessa villkor, äger Telia rätten att stänga av kund från fortsatt nyttjande av
tjänsten.

