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ag

Telia Företagsavtal
Abonnemangsprislista för mobiltelefoni

Telia Jobbmobil

Rörlig

Fast

Engångsavgift

100 kr

100 kr

Månadsavgift

69 kr /49 kr

525 kr / 495 kr

Samtal

1

2

Öppningsavgift

Avgift/samtal

0,55 kr

0 kr

Till Telias mobilabonnemang

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,55 kr

0 kr

Till mobilabonnemang
inom avtalet 4

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,29 kr

0 kr

Till övriga operatörers
abonnemang

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,85 kr

0 kr 3

Till fasta telenätet

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,55 kr

0 kr

Till Mobil Faxlåda 5

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,55 kr

0 kr

Till Mobilsvar 6

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,55 kr

0 kr

Sms avgift/sms
alla dagar, dygnet runt

Till svenska mobilabonnemang

0,65 kr

0 kr 8

Till utländska mobilabonnemang

1,49 kr

1,49 kr

Mms avgift/mms
alla dagar, dygnet runt

Till svenska mobilabonnemang

1,65 kr

0 kr 9

1,65 kr

1,65 kr

Meddelandetjänster 7

Till utländska mobilabonnemang

Prisplaner tillgängliga för både Telia Jobbmobil Rörlig och Telia Jobbmobil Fast

Datatrafik

Rörlig
avgift

Hastighet

i mobilnätet
i Telias surfzoner

E-posttrafik

SurfPort
Fastpris

Mobilt bredband
Fastpris

Mobilt bredband
Fastpris L

ta emot

upp till ...

0,38 Mbit/s10

1 Mbit/s10

7,2 Mbit/s10

7,2 Mbit/s10

7,2 Mbit/s10

skicka

upp till ...

0,38 Mbit/s11

0,38 Mbit/s11

0,38 Mbit/s11

0,38 Mbit/s11

1,4 Mbit/s11

22 Mbit/s12

22 Mbit/s12

ta emot och skicka upp till ...

Månadsavgift
Datatrafik via mobiltelefonens
webbläsare 15

Maxavgift/dygn
Avgift/MB

Övrig datatrafik 15

Maxavgift/dygn 16
Avgift/MB
Avgift/MB >30 MB/månad

14

0 kr

46 kr

7,20 kr
11 kr

7,20 kr
11 kr

55 kr
11 kr

0 kr
1,85 kr

79 kr

199 kr

299 kr13

0 kr

0 kr

0 kr

55 kr
11 kr

0 kr

0 kr

13

Videosamtal 17
Öppningsavgift

Avgift/samtal

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

1.

Månadsavgiften debiteras kvartalsvis i förskott, avser obundna abonnemang. 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.

2.

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.

3.

Max 1000 min per månad. Samtal över maxnivå debiteras med 0,85 kr/min samt öppningsavgift 0,55 kr/samtal.

4.

Tillvalstjänst för Telia Jobbmobil Rörlig, fast avgift 20 kr/månad tillkommer.

5.

Att faxa till din Faxlåda kostar som att ringa till en mobil.

6.

Ingår i alla mobilabonnemang.

7.

Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren. Upp till 300 kB/mms och 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.

8.

Max 500 sms/månad. Sms över maxnivå debireras med 0,65 kr/min.

9.

Max 500 mms/månad. Mms över maxnivå debiteras med 1,65 kr/min.

0,55 kr
2,95 kr

10. 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 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.
11. 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.
12. Avser hastighet i våra ca 2500 surfzoner (wlan) – på bl. a. hotell, konferensanläggningar,
tågstationer, flygplatser, campingplatser, caféer, golfbanor, gallerior och båthamnar.
13. Inkluderar även datatrafik i surfzoner för Homerun i Sverige, Danmark, Norge, Finland och
Litauen.
14. Datatrafik debiteras aldrig med mer än angiven maxavgift/dygn under förutsättning att
datainställningar från Telia används i mobiltelefonen.
15. Avser datatrafik via mobiltelefonens inbyggda webbläsare – t.ex. på vår mobila internetportal SurfPort. Gäller under förutsättning att datainställningar från Telia används i mobiltelefonen.
16. Avser t.ex. datatrafik via mobiltelefonens program för e-post, trafik via pc med mobiltelefonen som modem och trafik via applikationer i mobil-telefonen.
17. Kan bara ringas mellan 3G-mobiler med funktion för videosamtal.

Priser exkl. moms inom Sverige (för utlandspriser se www.telia.se för fast telefoni
eller www.telia.se/utomlands för mobiltelefoni)
Gäller fr.o.m. 30 mars 2009 med reservation för ändringar.
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ag

Telia Företagsavtal

Abonnemangsprislista för trådlöst internet

Start
Företag

Fastpris
Företag

Tillägg
Företag1

Engångsavgift

0 kr

0 kr

0 kr

Fast avgift/månad

39 kr

229 kr

129 kr

Telia Mobilt bredband

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

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.
7.

Kan beställas av kunder som har eller nytecknar TFA fast & mobilt med Telia Bredband
Företag (abonnemang för fast internet). Vid uppsägning av Telia Bredband Företag övergår
Telia Mobilt bredband Företag Tillägg automatiskt till Telia Mobilt bredband Fastpris Företag med månadsavgift 229 kr.
Max 3 st Telia Mobilt bredband Företag Tillägg per organisationsnummer.
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 (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.
Avser Telia i Danmark, NetCom i Norge, Sonera i Finland och Omnitel i Litauen.

8.

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. 30 mars 2009 med reservation för ändringar.

t
re
Fö
ag

Telia Företagsavtal
Trafikprislista för fast telefoni

Med enbart
abonnemang
för fast telefoni

Telia Företagsabonnemang

Med abonnemang för
fast- och mobil telefoni

Samtal från fast telefon

Fastpris1

Öppningsavgift

Avgift/samtal

0,30 kr

0,30 kr

0,49 kr

Öppningsavgift 077-samtal

Avgift/samtal

0,36 kr

0,36 kr

0,42 kr

Till fasta telenätet

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,12 kr

0,11 kr

0 kr

Till 077-nr

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,12 kr

0,11 kr

0,18 kr

Till Telias mobilabonnemang

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,95 kr

0,90 kr

0 kr

Till övriga operatörers
mobilabonnemang

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

1,15 kr

1,15 kr

1,15 kr

Trafikprislista för 020-nr

Med enbart
abonnemang
för fast telefoni

020-nr

Med abonnemang för
fast- och mobil telefoni

Ta emot samtal

Fastpris

Öppningsavgift

Avgift/samtal

0,44 kr

0,44 kr

0,44 kr

Från fast telefon

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,12 kr

0,11 kr

0,11 kr

Från Telias mobilabonnemang

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

0,95 kr

0,90 kr

0,90 kr

Från övriga operatörers
mobilabonnemang

Avgift/min, alla dagar, dygnet runt

1,15 kr

1,15 kr

1,15 kr

Abonnemangsprislista för fast internet

Med abonnemang för
fast- och mobil telefoni
Med hastigheterna
0,20-0,25
Mbit/s

0,4-0,5
Mbit/s

1,5-2
Mbit/s

6-8
Mbit/s

12-24
Mbit/s

Engångsavgift 2

995 kr

995 kr

995 kr

995 kr

995 kr

Månadsavgift

189 kr

219 kr

325 kr

375 kr

445 kr

Telia Bredband Företag
3

Priser exkl. moms inom Sverige (för utlandspriser, se www.telia.se/utomlands)
Gäller fr.o.m. 30 mars 2009 med reservation för ändringar.

1.
2.
3.

69 kr/månad tillkommer per abonnemang
eller ISDN-kanal. Vid SIP-anslutning tilkommer 8 x 69 kr.
Gäller endast vid nyteckning.
Ordinarie priser. För eventuella kampanjpriser
se www.telia.se
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Telia Företagsavtal
Tjänster

1.

Tjänster som ingår

Tjänster att välja till

Telia Jobbmobil

Telia Jobbmobil

Rörlig

Fast

Mobilsvar

Mobilt datanummer

Månadsavgift

20 kr

20 kr

Vidarekoppling

Faxlåda

Månadsavgift

20 kr

20 kr

Nummerpresentation

Detaljspecifikation

Avgift/abonnemang
och faktura

25 kr

25 kr

Samtal väntar

Extrakort

Månadsavgift

30 kr

100 kr

Sms

Internprisgrupp

Månadsavgift

20 kr

0 kr

Grupp-sms

Samtalsgruppering

Månadsavgift

10 kr

10 kr

Mms

Fakturadelning

Månadsavgift

20 kr

20 kr

Videosamtal

Delad faktura

Månadsavgift

20 kr

20 kr

Datatrafik med rörlig avgift

Internpris Centrex Mobil 1 Månadsavgift

60 kr

0 kr

Start
Företag

Fastpris
Företag

Gruppsamtal

SurfPort
Nära dig
Röststyrd aktietjänst
Hemligt nummer
Telia efaktura
Spärr Utland

TSP 1199 0903

Spärr Betalsamtal
Tillägg
Företag

Telia Mobilt bredband

Telia Mobilt bredband

Spärr Betalsamtal

Spärr Utlandsroaming

Månadsavgift

0 kr

0 kr

0 kr

Hemligt nummer

Samtalsgruppering

Månadsavgift

10 kr

10 kr

10 kr

Sms

Detaljspecifikation

Avgift/abonnemang
och faktura

25 kr

25 kr

25 kr

Priser exkl. moms inom Sverige (för utlandspriser, se www.telia.se/utomlands)
Gäller fr.o.m. 30 mars 2009 med reservation för ändringar.

Avgift för samtal inom Centrex-anläggningen är 0 kr/
min med 0 kr i öppningsavgift/samtal. Övriga fasta
avgifter och samtalsavgifter enligt Telia Jobbmobil
Rörlig eller Fast.

