
TELIA  
JOBBMOBIL Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 april 2020 

med reservation för ändringar. För utlandspriser, se  
telia.se/utomlands
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Inom EU/EES surfar du som hemma med 
det som ingår i abonnemangets surfmängd, 
dock max 50 GB/mån. Du kan ringa, sms:a 
och mms:a för samma pris inom EU/EES 
som inom Sverige, gäller när du ringer eller 
skickar meddelanden inom eller mellan EU-/ 

EES-länder samt till Sverige. Vid samtal/sms/ 
mms från Sverige till utlandet så gäller aktuell 
utlandsprislista.
Månadsavgifter debiteras i förskott.  
Samtalsavgifter debiteras med 60 sekunders 
intervall. Extra avgifter kan tillkomma för  

betalsamtal och betal-sms och -mms.  
Avgift tas ut även om meddelandet inte når 
mottagaren. Kretskopplad data ingår ej i vald 
surfmängd utan prissätts per minut.
Med Fri surf Microsoft 365 surfar du mot  
samtliga företagsappar samt företagstjänster 

i Microsoft 365 utan att din surfmängd påver-
kas, så länge du har surf kvar under månaden. 
Detta är en tilläggstjänst som gäller tills vidare, 
innehållet kan ändras över tid. Läs mer i 
produktspecifikationen på telia.se/jobbmobil
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Månadspris 

Bindningstid

Engångsavgift
Vid nytecknande

Maxhastighet i 4G

Samtal

Sms och mms
Till svenska operatörer

Till utländska operatörer

Datasim

E-sim Klocka

Surf Tillval

Fri surf Microsoft 365
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