Telia Mobilt bredband

Prislista

Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 24 januari 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands

Engångsavgift

Mobilt bredband Start 1
Övriga

Fakturaavgift

E-faktura 2
Pappersfaktura 3

Månadsavgift
Månadsavgift med rabatt

0 kr
250 kr
0 kr
19 kr / faktura

Start 1

Liten 4

Mellan

Stor

Total 4G

0 kr

99 kr

199 kr

269 kr

599 kr

5

6

–

–

149 kr

219 kr

499 kr

Tillval 4G, extra månadsavgift

–

–

100 kr

100 kr

–

2 Mbit/s
0,5 Mbit/s

6 Mbit/s
1 Mbit/s

16 Mbit/s
3 M bit/s

16 Mbit/s
3 Mbit/s

Trafikavgift

Avgift/påbörjat dygn
Max avgift/månad

Max trafikavgift 8

29 kr

7

279 kr

Hastighet 9
i 3G nätet

Ta emot, upp till
Skicka, upp till

6 Mbit/s
1 Mbit/s

Förutsätter tillval 4G

i 4G nätet
i Telias surfzoner 11

Skicka, utlovad hastighet 10

–
–

–
–

5–10 Mbit/s
1–2 Mbit/s

10–20 Mbit/s
2–5 Mbit/s

10–80 Mbit/s
2–40 Mbit/s

Ta emot och skicka, upp till

22 Mbit/s

22 Mbit/s

22 Mbit/s

22 Mbit/s

22 Mbit/s

39 kr
10 kr

0 kr
10 kr

0 kr
10 kr

0 kr
10 kr

0 kr
10 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

39 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

75 öre
1,20 kr

75 öre
1,20 kr

75 öre
1,20 kr

75 öre
1,20 kr

75 öre
1,20 kr

Ta emot, utlovad hastighet

10

Tjänster
Månadsavgift

Telia Säker surf Mobilt
– antivirus och brandvägg
– spam- och föräldrakontroll

Månadsavgift
Månadsavgift

e-post Standard Mobilt
med 5 e-postadresser

Telia Säker lagring Mobilt 12
med 10 GB mediabibliotek

Sms

Avgift/meddelande

– till svenska mobilabonnemang
– till utländska mobilabonnemang

1 Förutsätter att du redan har eller samtidigt nytecknar vårt fasta bredband (Telia
Bredband).

Bredband), ytterligare ett mobilt bredband
eller ett mobilabonnemang (Telia Mobil)
med mobilsurf som tillval.

2 E-faktura anmäler du hos din internetbank.

Rabatterad månadsavgift förutsätter minst
18 månaders bindningstid på det nya
abonnemanget. Om abonnemanget som
berättigar till rabatten sägs upp, övergår avgiften automatiskt till ordinarie månadsavgift.

3 Fakturaavgift debiteras även för tjänsten
Autogiro.

5 Vid uppsägning av Telia Bredband
övergår månadsavgiften för Telia Mobilt
bredband Start automatiskt till ordinarie
avgift (39 kr/mån) och kostnader för användning i surfzoner tillkommer.
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6 Rabatterad månadsavgift gäller för dig
som även har vårt fasta bredband (Telia

7 För dig med fast bredband från Telia är
avgiften 0 kr/dygn för trafik i surfzonerna,
då all trafik i surfzonerna i Sverige ingår i
månadsavgiften
8 Fast månadsavgift inkl. datatrafikavgifter
inom Sverige debiteras aldrig med mer än
angiven max avgift/månad (för dig med
fast bredband från Telia debiteras ingen
trafikavgift i våra surfzoner inom Sverige).

Eventuella avgifter för trafik utomlands, pckort/usb-modem och sms tillkommer.

Telia bytesrätt till ett abonnemang med lägre
hastighet.

9 Telia förbehåller sig rätten att begränsa
hastigheten till 120 kbit/s om den i respektive
abonnemang inkluderade datamängden
per månad överskrids (Start = 3 GB, Liten
= 2 GB, Mellan = 10 GB, Stor = 20 GB,
Total 4G = 30 GB). Hastigheten återställs
nästkommande månad. Om den inkluderade
datamängden förbrukats informeras du
om detta via sms. Detta gäller för samtliga
abonnemang. Begränsningen gäller inte
datatrafiken i Telias surfzoner.

11 Avser hastighet i våra ca 4300 surfzoner
(wlan) – på bl. a. hotell, konferensanläggningar, tågstationer, sjukhus, campingplatser,
caféer, golfbanor, gallerior och båthamnar.

10 Hastighetsintervallen i 4G-nätet är
utlovade hastigheter. Om erbjudandet inte
ger den utlovade hastigheten vid användning
på platser med täckning för 4G erbjuder

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.
13 Betaltjänster eller innehållstjänster med
förhöjd avgift (t.ex. ringsignaler, nummerupp-lysning eller Java-spel) debiteras
utöver trafikkostnaden för sms och mms.

