Telia Mobil

Abonnemangsprislista

Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands

Engångsavgift

250 kr

Vid nytecknande
Vid byte inom Telia
under bindningstiden

Fakturaavgift

via telia.se eller kundtjänst 90 200
i butik
till högre nivå av Mobil Flex1

0 kr
100 kr
0 kr
0 kr | 19 kr

E-faktura 2 | Pappersfaktura 3

Bindningstid

0 | 12 | 18 | 24 månader

Uppsägningstid 3 månader

Small S

Medium M

Large L

199 kr/mån

399 kr/mån

599 kr/mån

välj mellan

Mobil Flex
Månadsbelopp

4

Månadsbeloppet kan användas till samtal (minut- och öppningsavgifter), sms och mms från Sverige.
Du kan också välja att använda max 100 kr av månadsbeloppet för köp av ny mobiltelefon.

Öppningsavgift
Samtal

Till alla nät, samt Mobilsvar

Sms och mms 7

Datamängd som ingår 10
Hastighet i mobilnätet11

Surfa

Hastighet i Homerun Wireless Zone

Videosamtal

Till alla mobilnät

99 öre/samtal
69 öre/min 5

69 öre/st

0,5 GB/mån
upp till 6 Mbit/s

Prata M

Prata L

1 000 fria min/mån 6

3 000 fria min/mån 6

Skicka M

Skicka L

1 000 fria sms
eller mms/mån 8

3 000 fria sms
eller mms/mån 9

Surfa M

Surfa L

5 GB/mån
upp till 10 Mbit/s

10 GB/mån
upp till 10 Mbit/s

upp till 22 Mbit/s
Kl. 07-19: 4,50 kr/min
Kl. 19-07: 2,50 kr/min

Flexibla tillval
Du kan anpassa Flex Small och Flex Medium
med flexibla tillval – en månad i taget, eller längre.
Lägg till Prata, Skicka eller Surfa när du behöver,
och säg upp när de inte längre behövs.
Du kan fritt byta mellan dina tillval.
Den extra avgift12 du betalar tillförs ditt månadsbelopp
som du kan använda till samtal (minut- och öppningsavgifter), sms och mms.

Övriga tjänster

Telia Säker mobilsurf 13

1 Till exempel från Flex Small till Flex Medium, eller från Flex Medium till Flex Large.
Vid byte till en lägre nivå är engångsavgiften
100 kr.
2 E-faktura anmäler du hos din internetbank.

TSP-2961-2-1111

3 Avgift/faktura debiteras även för
tjänsten Autogiro.
4 Månadsbeloppet debiteras i efterskott.
Månadsbeloppet kan inte användas till
betalsamtal, betal-sms eller trafik i utlandet.
Ej förbrukat månadsbelopp kan inte
överföras till nästkommande månad eller
betalas ut.

Prata M

100 kr/mån

Prata L

200 kr/mån

Skicka M

100 kr/mån

Skicka L

200 kr/mån

Surfa M

100 kr/mån

Surfa L

200 kr/mån

–

–
Prata L

100 kr/mån

–

–
–

Skicka L

100 kr/mån

–

–
–

Surfa L

100 kr/mån

–

0 kr /mån

5 Debiteringsintervallet är 60 sekunder om
inget annat anges.
6 För överskjutande trafik gäller 69 öre/min.
7 Avgift tas ut även om meddelandet inte
når mottagaren. Betaltjänster eller innehållstjänster med förhöjd avgift debiteras utöver
trafikkostnaden för sms och mms.
8 För överskjutande trafik gäller 69 öre/sms
och mms. I fria sms ingår inte betal-sms,
sms till och från utlandet eller från tjänsten
Sms i datorn.

9 För överskjutande trafik gäller 69 öre/sms
och mms. I fria sms ingår inte betal-sms,
sms från utlandet eller från tjänsten Sms i
datorn.

12 Beloppet faktureras fortlöpande på ditt
mobilabonnemang till dess att tjänsten sägs
upp (dock tidigast 30 dagar efter beställningsdatum).

10 Telia förbehåller sig rätten att begränsa
hastigheten till 120 kbit/s i det fall datatrafiken i mobilnätet överstiger angiven
datamängd, trafik i Homerun Wireless Zone
ej inkluderad.

13 Antivirusprogram och stöldskydd för
smartphone med Android.

11 Avser hastighet för att ta emot data.
För att skicka data är hastigheten upp till
0,38 Mbit/s.

