Telia Mobilt bredband

iPad abonnemangsprislista

Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 mars 2012 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands

Fakturaavgift

E-faktura 1
Pappersfaktura

2

Månadsavgift
Månadssurf 5

0 kr
19 kr / faktura

Kontant
Startpaket

iLiten

iMellan

-

99 kr

199 kr 4

4

249 kr

-

-

Veckosurf 5

99 kr

-

-

Dygnssurf

39 kr

-

-

6 Mbit/s | 1 Mbit/s

6 Mbit/s | 1 Mbit/s

6 Mbit/s | 1 Mbit/s

22 Mbit/s

22 Mbit/s

22 Mbit/s

-

2 GB 7

10 GB 7

-

-

-

-

-

-

5

Hastighet
i 3G nätet

Ta emot | Skicka, upp till
Ta emot och skicka, upp till

i Telias surfzoner

6

Datamängd
som ingår/månad

med månadsavgift

som ingår/månad

med Månadssurf

som ingår/vecka

med Veckosurf

2 GB

som ingår/dygn

med Dygnssurf

0,5 GB

1 E-faktura anmäler du hos din internetbank.
2 Fakturaavgift debiteras även för tjänsten
Autogiro.

TSP-2673_4-1203

5 GB 8
8
8

4 Fast månadsavgift inkl. datatrafikavgifter
inom Sverige debiteras aldrig med mer
än angiven max avgift/månad. Eventuella
avgifter för trafik utomlands tillkommer.

6 Avser hastighet i våra ca 4300 surfzoner
(wlan) – på bl. a. hotell, konferensanläggningar, tågstationer, sjukhus, campingplatser,
caféer, golfbanor, gallerior och båthamnar.

månad. Du kan fylla på mer data genom
att ringa till Kundtjänst på telefon 90 200.
Begränsningen gäller inte datatrafiken i
Telias surfzoner.

5 Du kan välja mellan att ladda med ett
dygn (24 timmar), en vecka (7 dagar) eller
en månad (30 dagar). Under hela tidsperioden har du även tillgång till våra surfzoner.

7 Telia förbehåller sig rätten att
begränsa hastigheten till 120 kbit/s om
den inkluderade datamängden överskrids.
Hastigheten återställs nästkommande

8 När den inkluderade datamängden är på
väg att ta slut får du ett sms som påminner
dig om att fylla på med ett dygn, en vecka
eller en månad.

