Telia mobilt bredband företag

Prislista

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 17 mars 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands

Månadsavgift

Engångsavgift

200 kr

S

M

ordinarie pris

199 kr

299 kr

399 kr

699 kr

Surfmängd 1

10 GB

50 GB

100 GB

200 GB

L

XL

Hastighet i mobilnätet (3G)2

Gäller upp till angiven nivå

<32 Mbit/s

<32 Mbit/s

<32 Mbit/s

<32 Mbit/s

Hastighet i mobilnätet (4G)

Gäller upp till angiven nivå

<100 Mbit/s

<100 Mbit/s

<100 Mbit/s

<100 Mbit/s

Hastighet i Telia Wifi 3

Gäller upp till angiven nivå

22 Mbit/s

22 Mbit/s

22 Mbit/s

22 Mbit/s

0 kr
10 kr

0 kr
10 kr

0 kr
10 kr

0 kr
10 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

60 öre
1,20 kr

60 öre
1,20 kr

60 öre
1,20 kr

60 öre
1,20 kr

Ja

Ja

Ja

Ja

Tjänster
Telia Säker surf Mobilt 4

Månadsavgift

Antivirus och brandvägg
Spam- och föräldrakontroll

e-post Standard Mobilt

Månadsavgift

5 e-postadresser

Sms

Avgift/meddelande 5

Till svenska mobilabonnemang
Till utländska mobilabonnemang

Mobil ip-telefoni
Datatrafik som ingår i eller köps till abonnemanget
kan användas för mobil ip-telefoni.

TSP-1068-7-1503

1	Om den inkluderade surfmängden per månad förbrukats
sänks hastigheten till 32 kbit/s. Efter uppnådd surfmängd
ges möjlighet att återställa hastigheten genom att köpa
till extra data. Information om abonnemang och möjlighet
att köpa till extra data finns på telia.se/foretag/bredband/
mobilt-bredband. Datatrafik i surfzoner för Telia Wifi ingår
i respektive abonnemang i Sverige, Danmark, Norge,
Finland och Litauen.

2	Surfhastigheten i 3G: <32Mbit/s, normal hastighet
2–10 Mbit/s. Surfhastigheten i 4G: <100 Mbit/s, normal
hastighet 10–40 Mbit/s. Alla abonnemang har tillgång
till alla Telias nät (2G/Edge/3G/4G och surfzoner).
För information om aktuell täckning och hastigheter på
specifika adresser se telia.se/tackning.
3	Avser hastighet på platser med Telias publika trådlösa
nätverk. Våra trådlösa nätverkszoner för riktigt snabb
surf finns på hotell, konferensanläggningar, tågstationer,

flygplatser, sjukhus, campingplatser, caféer, golfbanor,
gallerior och båthamnar runt om i Sverige. Idag finns det
ca 4000 zoner, och det blir bara fler och fler.
4 Säkerhetsprogram för Windows och Mac OS.
5	Betaltjänster eller innehållstjänster med förhöjd avgift
(t.ex. ringsignaler, nummer-upplysning eller Java-spel)
debiteras utöver trafikkostnaden för sms och mms.

