Telia Mobil Till alla - prisinformation
Telia Mobil Till alla säljstoppades 24 mars 2008.
Samtliga priser inklusive moms.
Telia Mobil
(1)
Engångsavgift
Fast avgift/månad (2), (3)
Öppningsavgift
Samtalspriser (5)
avgift/minut
Till Telias mobilabonnemang
Helgfri mån-fre, 07-19
Övrig tid
Till övriga mobilabonnemang
Helgfri mån-fre, 07-19
Övrig tid
Till fasta telenätet i Sverige

Helgfri mån-fre, 07-19
Övrig tid
Till 11414 (Polisen), 1177 (Sjukvårdsrådgivningen)
Helgfri mån-fre, 07-19
Övrig tid
Videosamtal (6)
avgift/minut
Helgfri mån-fre, 07-19
Övrig tid
Mitt favoritnummer (9)
avgift/minut
Till ett valfritt nummer i det fasta telenätet
Sms och mms
avgift/meddelande (7)
Sms alla dagar
Mms alla dagar
Prisavtal Sms Till alla (8)
Fast avgift/månad
Avgift/sms
Data via gprs
Övrig prisinformation
Samtalspriser till utlandet »
Sms och mms till utlandet »

Till alla
250 kr
59 kr (4)
0,59 kr

1. Ingen engångsavgift för kunder som redan har ett Telia Refill, förbetalt kort eller ett Telia
Mobilabonnemang.
2. Uppsägningstiden är tre månader.

0,59 kr
0,59 kr

3. Den fasta avgiften debiteras i förskott. Kvartalsfakturering gäller, kontakta kundtjänst om du
0,59 kr
vill ändra faktureringsintervall. Avgiften för pappersfaktura är 15 kr per abonnemang,
e-faktura
0,59 kr
kostar 0 kr. E-faktura anmäler du hos din internetbank.
4. Om du väljer att nyttja ett erbjudande, t ex köp av mobiltelefon, och som innebär

bundet abonnemang kan en avgift tillkomma på 30 kr, 50 kr, 80 kr, 100 kr,0,59
150kr
kr eller
200 kr/månad beroende på val av erbjudande.
0,59 kr
5. Samtalspriserna gäller till alla svenska operatörer och nät. Vi debiterar varje påbörjad
tiosekundersperiod. Öppnings- och minutavgifterna gäller även för fax och
data.
0,59
kr

0,59 kr

6. Kan bara ringas mellan 3G-mobiler med funktion för videosamtal. Angivna priser gäller till
alla mobilabonnemang.

5 kr

7. Via mobil inom Sverige. För mms även från Sverige. Avgift tas ut även om
inte
2,50meddelandet
kr
når mottagaren. Max 160 tecken/sms. Om telefonen kan sända EMS delas meddelandet upp i
flera sms. Utöver trafikkostnad för sms kan det tillkomma en debitering vid beställning av
innehållstjänst (t ex chat, ringsignal nummerupplysning eller Java-spel). Telia
tillhandahåller
0 kr
även Premium sms/mms (även kallade betal-sms/mms). Det är sms och mms som skickas till
eller från en tjänsteleverantör och som ofta kostar mer än sms och mms som skickas mellan
två användare. För exakt prisinformation kontakta kundtjänst.

0,75 kr
2,25 kr

8. Sms Till alla är avsedd för konsument och får endast användas för enskilt bruk. Tjänsten
99 kr I tjänsten
avser sms skickade från mobiltelefon i Sverige, till andra mobiltelefoner i Sverige.
kr
ingår 5000 sms per månad. Eventuella överskjutande sms debiteras enligt 0
abonnemangets
Se
separat
prislista
ordinarie prislista för sms. Tjänsten gäller tillsvidare och utan bindningstid. Villkor för
användning, se www.telia.se/sms »

9. Gäller alla med mobilabonnemang hos Telia avsett för privatpersoner (med undantag
för Telia Mobil Fastpris Privat) eller ett registrerat Telia Refill förbetalt kort.
Öppningsavgift 69 öre/samtal.
Valfritt nummer i det fasta nätet gäller för enskilt bruk inom Sverige undantaget
bredbandstelefoniabonnemang hos annan operatör än Telia, betal- och mediasamtal,
internetuppkopplingar, samtal till nummerupplysning, telefonautomater samt samtal till
Heta Linjen eller andra tjänster.
Valfritt nummer gäller inte för användning som överstiger 3000 minuter/månad. För
användning som inte omfattas av Valfritt nummer har Telia rätt att ta betalt enligt
ordinarie prislista för abonnemanget.

