TELIA KONTANTKORT
PRISPLANER
FLEXIBEL

Priser & villkor
Gäller från 1 okt 2019
inom Sverige.

Månadsavgift 15 kr (debiteras oavsett laddning eller ej)
Prislista i 30 dagar efter laddning

Basprislista

GB

10 kr/MB (max 19 kr/dygn, max 100 MB/dygn)

GB

10 kr/MB (max 19 kr/dygn, max 100 MB/dygn)

...

0,99 kr/st

...

1,99 kr/st

0,99 kr/min

2,49 kr/min

SAMTAL, SMS OCH MMS

ÖVRIGT

För samtal betalar du per minut, för sms och mms betalar du
per styck.
• Priserna gäller inte för betalsamtal, betal-sms eller betal-mms.
• För samtal till mobilsvar gäller samma pris som för ett vanligt
röstsamtal.
• Debiteringsintervallet för samtal är 60 sekunder.

•

•

SURF
Priset för surf är 10 kr/MB eller som mest 19 kr/dygn med ett
surftak på 100 MB/dygn.
• Surfhastigheten är upp till 100 Mbit/s och gäller för 3G och 4G.
•

GILTIGHETSTID
Priset gäller i 30 dagar från laddningstillfället. Efter det kan du
fortfarande ringa, skicka sms och surfa om det finns saldo kvar,
men då för priserna i Basprislista. När saldot är slut får du ett
sms med info om hur du laddar mer.

KVÄLL & HELG

ÅNGERRÄTT
Eftersom laddningen börjar gälla direkt går köpet inte under
distansköpslagen och du kan därför inte ångra ditt köp.
Laddar du Fastpris eller Surf kommer du automatiskt att byta till
vår prisplan Telia Kontantkort och priserna som gäller för den.
Efter bytet kan du inte byta tillbaka till prisplanen Flexibel.

UTOMLANDS
För att kunna använda ditt kontantkort utomlands behöver du
registrera det, vilket du kan göra på telia.se/registrerakontantkort.
Utlandspriser för kontantkort hittar du på telia.se/utomlands.

Månadsavgift 15 kr (debiteras oavsett laddning eller ej)
Prislista

GB

10 kr/MB (max 19 kr/dygn, max 100 MB/dygn)

...

0,99 kr/st
0,29 kr/min till Telia mobilabonnemang, fasta
nätet och mobilsvar (mån-fre 19-07 samt helger
2,99 kr/min till övriga operatörers
mobilabonnemang (mån-fre 19-07 samt helger
3,99 kr/min till alla, övriga tider

SURF
Priset för surf är 10 kr/MB eller som mest 19 kr/dygn med ett
surftak på 100 MB/dygn.
• Surfhastigheten är upp till 100 Mbit/s och gäller för 3G och 4G.
•

Vid laddningar från 150 kr ingår 1000 minuter att använda till
Telias kontantkort/abonnemang.
• Vid laddningar från 300 kr ingår 2000 minuter att använda till
Telias kontantkort/abonnemang.
• Båda potterna gäller i 30 dagar.

SAMTAL, SMS OCH MMS
För samtal betalar du per minut, för sms och mms betalar
du per styck.
• Priserna gäller inte för betalsamtal, betal-sms eller betal-mms.
• För samtal till mobilsvar gäller samma pris som för ett vanligt
röstsamtal.
• Debiteringsintervallet för samtal är 1 sekund.
•

ÅNGERRÄTT
Eftersom laddningen börjar gälla direkt går köpet inte under
distansköpslagen och du kan därför inte ångra ditt köp.
Laddar du Fastpris eller Surf kommer du automatiskt att byta till
vår prisplan Telia Kontantkort och priserna som gäller för den.
Efter bytet kan du inte byta tillbaka till prisplanen Kväll & Helg.

UTOMLANDS
För att kunna använda ditt kontantkort utomlands behöver du
registrera det, vilket du kan göra på telia.se/registrerakontantkort.
Utlandspris för kontantkort hittar du på telia.se/utomlands.

TILL VÄNNER

Månadsavgift 15 kr (gäller oavsett laddning eller ej)

Prislista i 30 dagar efter laddning

Basprislista

GB

10 kr/MB (max 19 kr/dygn, max 100 MB/dygn)

GB

10 kr/MB (max 19 kr/dygn, max 100 MB/dygn)

...

0,99 kr/st

...

2,49 kr/st

0,00 kr/min inom Telia
2,99 kr/min till övriga operatörer och fasta nätet

2,49 kr/min inom Telia
2,99 kr/min till övriga operatörer och fasta nätet

SAMTAL, SMS OCH MMS

ÅNGERRÄTT

För samtal betalar du per minut, för sms och mms
betalar du per styck.
• Priserna gäller inte för betalsamtal, betal-sms eller betal-mms.
• För samtal till mobilsvar gäller samma pris som för ett vanligt
röstsamtal.
• Debiteringsintervallet för samtal är 60 sekunder.

Eftersom laddningen börjar gälla direkt går köpet inte under
distansköpslagen och du kan därför inte ångra ditt köp.
Laddar du Fastpris eller Surf kommer du automatiskt att byta till
vår prisplan Telia Kontantkort och priserna som gäller för den.
Efter bytet kan du inte byta tillbaka till prisplanen Till Vänner.

•

SURF
Priset för surf är 10 kr/MB eller som mest 19 kr/dygn med ett
surftak på 100 MB/dygn.
• Surfhastigheten är upp till 100 Mbit/s och gäller för 3G och 4G.
•

UTOMLANDS
För att kunna använda ditt kontantkort utomlands behöver du
registrera det, vilket du kan göra på telia.se/registrerakontantkort.
Utlandspris för kontantkort hittar du på telia.se/utomlands.

GILTIGHETSTID

TSP-4689_2_2001

Priset gäller i 30 dagar från laddningstillfället. Efter det kan du
fortfarande ringa, skicka sms och surfa om det finns saldo kvar,
men då för priserna i Basprislista. När saldot är slut får du ett
sms med info om hur du laddar mer.

Priser & villkor
Gäller från 1 okt 2019
inom Sverige.

