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Prislista

Telia Mobilt bredband
Engångsavgift
Fast avgift/månad

Start
Företag

Fastpris
Företag

Tillägg
Företag1

200 kr

200 kr

200 kr

39 kr

229 kr

129 kr

Datatrafik
Hastighet

i mobilnätet
i Telias surfzoner

ta emot

upp till ...

10 Mbit/s 2

skicka

upp till ...

1 Mbit/s 3

ta emot och skicka upp till ...

29 kr

Avgift/påbörjat dygn5 (max 359 kr/månad 6)
Avgift/MB

22 Mbit/s 4

i mobilnätet

0 kr

i Telias surfzoner

0 kr

0 kr

inom Telia Soneras mobilnät 7 i mobilnätet
i Danmark, Norge, Finland och i Telias surfzoner
Litauen (max 99 kr/dygn 8)

10 kr

10 kr

0 kr

0 kr

inom utvalda mobilnät9 i Europa
(max 299 kr/dygn10)

30 kr

30 kr

inom Sverige

0 kr

Säkerhetstjänster
Telia Säker Surf Mobilt antivirus och brandvägg
spamfilter

avgift/månad

0 kr

0 kr

avgift/månad

10 kr

10 kr

Meddelandetjänster
Telia E-post Standard Mobilt

avgift/månad

0 kr

0 kr

Avgift/sms 11 alla dagar, dygnet runt

till svenska mobilabonnemang

0,60 kr

0,60 kr

till utländska mobilabonnemang

1,20 kr

1,20 kr

39 kr

0 kr

TSP 1068-0903

Lagringstjänster
Telia Säker lagring Mobilt
med 10 GB mediabibliotek12

avgift/månad

Tjänsten tillgänglig fr.o.m 1 juni 2009

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Förutsätter Telia Bredband Företag (abonnemang för fast internet, från 229 kr/mån
– se telia.se för utförliga priser) och med 18 månaders bindningstid. Vid uppsägning av
Telia Bredband övergår Telia Mobilt bredband Företag Tillägg automatiskt till Telia Mobilt
bredband Fastpris Företag.
Avser hastighet i mobilnät där det finns tekniskt stöd för turbo-3G+. För övriga mobilnät
gäller följande hastigheter: där det finns stöd för turbo-3G = upp till 6 Mbit/s, där det finns
stöd för 3G = upp till 350 kbit/s, där det finns stöd för Edge = upp till 200 kbit/s.
Avser hastighet i mobilnätet där det finns tekniskt stöd för turbo-3G+. För övriga mobilnätet gäller följande hastigheter: där det finns stöd för turbo 3G = upp till 1 Mbit/s, där det
finns stöd för 3G = upp till 350 kbit/s, där det finns stöd för Edge = upp till 100 kbit/s.
Avser hastighet i våra ca 2500 surfzoner för Homerun (wlan) – på bl. a. hotell, konferensanläggningar, tågstationer, flygplatser, campingplatser, caféer, golfbanor, gallerior och båthamnar.
Avgift/påbörjat dygn tillämpas vid trafik i det svenska mobilnätet samt i Telias surfzoner i
Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen.
Fast månadsavgift inkl datatrafikavgifter inom Sverige debiteras aldrig med mer än angiven
maxavgift/månad. Eventuella avgifter för trafik utomlands, pc-kort/usb-modem och sms
tillkommer.

7.
8.

Avser Telia i Danmark, NetCom i Norge, Sonera i Finland och Omnitel i Litauen.
Du betalar max 99 kr/dygn för datatrafikavgifter inom Telia Soneras mobilnät i Danmark,
Norge, Finland och Litauen. Eventuella avgifter för sms och wlan-trafik tillkommer. Maxavgift
gäller upp till 200 MB/dygn. För datatrafik över 200 MB/dygn gäller ordinarie pris 10 kr/MB.
9. För mer info om vilka länder och operatörer som avses se telia.se/utomlands
10. Du betalar max 299 kr/dygn för datatrafikavgifter inom utvalda operatörers mobilnät i
Europa. Eventuella avgifter för sms tillkommer. Maxavgift gäller upp till 100 MB/dygn. För
datatrafik över 100 MB gäller ordinarie pris på 30 kr/MB. För wlan-trafik gäller ordinarie
roamingpriser.
11. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren. Upp till 160 tecken/sms. Om
telefonen kan sända EMS eller skicka längre sms än 160 tecken delas meddelandet upp i
flera sms. Betaltjänster eller innehållstjänster med förhöjd avgift (t.ex. ringsignaler, nummerupplysning eller Java-spel) debiteras utöver trafikkostnaden för sms och mms.
12. Inkluderar 10 GB lagringsutrymme på server med mycket hög säkerhet, fildelning, tillgänglighet överallt, möjlighet att framkalla bilder samt autobackup av utpekade diskar/mappar
på din dator. Tjänsten kan beställas fr.o.m. 1 juni 2009.

Priser exkl. moms inom Sverige (för utlandspriser, se www.telia.se/utomlands)
Gäller fr.o.m. 23 mars 2009 med reservation för ändringar.

