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 30 GB 6 GB 2 GB EXTRA 

ANVÄNDARE 
E-SIM 

KLOCKA 

Månadsavgift 589 kr 469 kr 369 kr 219 kr 189 kr 69 kr 

Månadsavgift om du 
är under 28 år 539 kr 419 kr 319 kr  189 kr 69 kr 

Fria samtal och  
meddelanden2 

     
 

Fri surf i  
sociala medier3       

Roaming Europa4 
      

Surfpott – surf du  
kan spara5       

Dela med familjen 

    
Delar surf med 

huvudabonnemanget 

Startavgift 299 kr för nytt huvudabonnemang 

Surfhastighet 4G Normalhastighet 20-60 Mbit/s 
Teoretisk maxhastighet >600 Mbit/s 

Övriga samtal, sms 
och mms 

Pris för samtal, sms och mms till utlandet hittar du här   
Tjänsteleverantörens avgift tillkommer på förmedlade tjänster  

HUVUDABONNEMANG 

 

TELIA MOBIL  
Priserna är ordinarie pris och gäller för privatpersoner från den 4 juni 2019 med reservation för 
ändringar. Samtliga priser är inkl. moms med reservation för ändringar.  
För aktuella kampanjpriser se telia.se. 

TILLÄGG 

 GB1 

 

https://www.telia.se/privat/utomlands/till-utlandet
http://www.telia.se/
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Surfanslutning (extra simkort för surf) 69 kr/månad Delar surfen med huvudabonnemanget 

Köp mer surf                                   Du kan när som helst köpa extra surf om du behöver, 
läs mer på telia.se/kopextrasurf. 

E-faktura6 0 kr/faktura 

Autogiro7 0 kr/faktura 

Pappersfaktura 49 kr/faktura 

Överlåtelseavgift 500 kr 

Öppning efter stängning9 195 kr 

Avgift registerutdrag8 250 kr/utdrag 

SERVICEAVGIFTER 

SURF 

1. När du surfat 20 GB på en dag med Telia Mobil Obegränsad fyller du enkelt på 5 GB surf i taget via sms obegränsat antal gånger. 
2. Gäller för samtal, sms och mms inom Sverige samt från ett EU/EES-land till Sverige och mellan andra EU/EES-länder, inte för betalsamtal och betal-sms 
och mms. För samtal utanför EU/EES debiteras samtalen enligt utlandsprislista med minutdebitering. Dvs per påbörjad minut. 
3. Med Fri surf i sociala medier surfar du på Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter, Kik, Pinterest, Viber, Line och Welcome utan att din 
surfmängd påverkas, så länge du har surf kvar under månaden. Detta är en tilläggstjänst som gäller tills vidare, innehållet kan ändras över tid. Läs mer på 
telia.se/frisurfsocial 
4. Du kan ringa, skicka sms och mms från ett EU/EES-land till Sverige och mellan andra EU/EES-länder till samma pris som inom Sverige. Du kan också surfa 
i EU/EES på samma sätt som hemma med det som ingår i din månadssurf, men som mest 20 GB/månad. Om den tillåta surfmängden tar slut under vistelsen i 
EU/EES kan du köpa extra surf för samma pris som hemma, på telia.se/kopextrasurf. Samtal och meddelanden från Sverige till länderna i EU/EES, 
betalsamtal, betal-sms och betal-mms ingår inte 
5. Du kan som mest ha 50 GB i din surfpott. 
6. Anmäl e-faktura hos din internetbank eller på telia.se/efaktura 
7. Med autogiro får du ingen pappersfaktura, istället får du ett sms med aktuell summa. Specifikation hittar du på Mitt Telia.  
8. Avgiften tas ut om utdrag av data begärs mer än två ggr per år. 
9. Om Telia stängt abonnemanget, t.ex. på grund av bristande betalning, tas denna avgift ut för att öppna abonnemanget på nytt. 


