Telia Mobil
Här kan du läsa om våra mobiltjänster så att du kan jämföra innan och jämföra
innan du köper ditt mobilabonnemang eller kontantkort.
Våra mobilabonnemang eller kontantkort ger möjlighet till tal, surf, text- och
bildmeddelanden. Tjänsten förmedlas via ett simkort som kan vara både fysiskt och
digitalt (esim). Tjänsterna har stöd för både 4G och 5G nätet. Det innebär också att den
utrustning som används behöver ha dessa förutsättningar
Fyskiskt simkort sätts in i den utrustning som ska användas för tjänsten.
Simkortet skickas eller lämnas ut av säljaren och installeras av dig själv i den utrustning
du tänker använda för tjänsten.
E-simkort kan användas i utrustning som har inbyggt simkort aktiveras på olika sätt
beroende på typ av utrustning.

Samtal inom Sverige ingår i de flesta
abonnemang, men vi har även
abonnemang där du själv betalar för
varje samtal enligt prislistan
Utlandssamtal, samtal till annat land
betalar du enligt prislistan
telia.se/utomlands
Sms och mms (meddelanden) ingår i
de flesta abonnemang att skicka textoch bildmeddelanden inom Sverige.
För sms/mms i utlandet läs mer på
telia.se/utomlands

Surf ingår i de flesta av våra
abonnemang med en bestämd mängd
surf per månad, beroende på vilket
abonnemang du väljer. Om surfen är
begränsad och tar slut innan
månadsskiftet, kan du välja att själv
fylla med mer surf.
Läs mer om hur du köper mer surf här.
Surfhastighet
Surf via mobilnätet har ett beroende
av yttre förhållanden, belastning i
nätet och typ av nät De intervaller
som anges per tjänst är hastighet i
mobilnätet. Hastigheten påverkas
också av den utrustning man kopplar
till tjänsten och vilken prestanda
denna har. Normalhastigheten i
mobilnätet är 20-60 Mbit/s.

TSP-4815_1-2206

Kontantkort köper du med olika varianter med förvald volym av surf, samtal och sms/mms,
och fyller på det efter ditt eget behov. Även tiden laddningarna gäller är varierande. Se
prislista för kontantkort
Funktioner för slutanvändare med funktionsnedsättning
Telias tjänster för samtal, internetanslutning och dataöverföring har inga särskilda funktioner
eller egenskaper för slutanvändare med funktionsnedsättning.
Pris och villkor
Ordinarie priser hittar du i prislistan och aktuella erbjudanden på telia.se. För våra tjänster
gäller ”Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter”.
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