Telia Mobil Full koll

Prislista

Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 maj 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands

Engångsavgift Nytecknande via telia.se1

Full koll 49 2

Full Koll1

0 kr

Full koll 189 2

Månadsbelopp 49 kr

189 kr

Öppningsavgift 99 öre/samtal

99 öre/samtal

Avgifter för samtal (minut- och
öppningsavgifter), sms och mms
från Sverige dras från
månadsbeloppet.

Prata3 69 öre/min

69 öre/min

Skicka4 Sms 69 öre/st

Sms 3 000 st/mån5 För överskjutande trafik debiteras 69 öre/sms
Mms 1,99 kr/st

Mms 1,99 kr/st

Surfa Max 19 kr/påbörjat dygn6 < 1 Mbit/s

Max 19 kr/påbörjat dygn6 < 1 Mbit/s

Rörlig avgift
Hastighet 3G upp till angiven nivå

Övriga tjänster 5 kr/min

Videosamtal kl. 07 –19 | kl. 19 –07

Ladda Surf

2,50 kr/min öppningsavgift 99 öre/samtal

öppningsavgift 99 öre/samtal

Månadskort

Halvårskort

Årskort

Surfa7 i 3G/4G8

49 kr

299 kr

599 kr

1 GB/mån

599 kr

1199 kr

2 GB/mån

149 kr

3 GB/mån

Tilläggstjänster
Årskort Säker mobil

0 kr/år

Säkerhetsprogram för Android och iOS med antivirus, stöldskydd och
Mina trygga nummer – ingår automatiskt om du laddar något av våra
årskort/halvårskort för mobilsurf

299 kr/år

Säkerhetprogram för Android och iOS med antivirus, stöldskydd och
Mina trygga nummer

Uppsägningstid 3 månader. Alla avgifter debiteteras i förskott.

1	Vid nytecknande i butik eller via kundtjänst 90 200 är
avgiften 250 kr.
2	Abonnemanget fylls på med 49 kr eller 189 kr. Beloppet
blir sedan en pott som det går att ringa, sms:a och mms:a
för. Det som inte förbrukas sparas till nästa månad. Första
månadsbeloppet sätts in samma dag som tecknandet av
abonnemanget, därefter sätts månadsbeloppet in den 1:a
varje månad. Detta innebär att första fakturan kan innehålla
flera månadsbelopp
3	Samtalsavgiften debiteras med 60 sekundersintervall.

TSP-3293-1-1310

4	Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren.
Betaltjänster eller innehållstjänster med förhöjd avgift
debiteras utöver trafikkostnaden för sms och mms.

5	I fria sms ingår inte betal-sms, sms till och från utlandet eller
från tjänsten Sms i datorn. För överskjutande trafik debiteras
69 öre/sms.
6	Datatrafik med maxavgift/dygn upp till 0,5 GB datamängd/
mån (därefter begränsas hastigheten).
7	Fri datatrafik upp till angiven surfmängd/mån - hastighet upp
till 20Mbit/s, gäller 3G och 4G. Innehållet i Månadskort med
surf gäller i 31 dagar från laddningstillfället, därefter övergår
surfpriset till maxtaxa förutsatt att saldo finns. Halvårskort gäller
i 183 dagar från laddningstillfället. Årskort gäller i ett år, 365
dagar från laddningstillfället. För Halvårskort och Årskort med
giltighetstid t.o.m. 2/6 2014 begränsas hastigheten. Fr.o.m.
3/6 2014 behöver du Ladda Surf annars övergår surfpriset

till maxtaxa, förutsatt att saldo finns. Eventuell oförbrukad
datamängd kan inte sparas till nästa månad. Vid flera laddningar
adderas surfmängden ihop, dock med separat giltighetstid
beroende på när laddningen gjordes. Datatrafik som ingår kan
användas för mobil ip-telefoni. Gäller enbart inom Sverige,
mobilsurf utomlands debiteras enligt gällande prislista för
datatrafik i utlandet.
8	För att kunna surfa i 4G nätet krävs att du har en mobiltelefon
med stöd för 4G, annars surfar du i 3G nätet.

