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E-faktura

Pappersfaktura

Öppning efter 
stängning7

Flytt

Överlåtelse

0 kr/faktura

29 kr/faktura

160 kr/ 
öppning

0 kr

0 kr

Serviceavgifter Pris

Trådlös router6

E-post 5 adresser 

Byte av hastighet

0 kr

0 kr 

0 kr 

Ingår Pris

Säker surf 1 prenumeration

Spotify

Installationshjälp  
bredband, bredbands- 

telefoni och tv

29 kr/mån8

99 kr/mån 

899 kr

Tillval Pris

Bredband via 
telejacket 

månadsavgift

Bredband 
30

Bredband 
60

419 kr

499 kr

569 kr

Bredband

Bredband &  
bredbandstelefoni

Bredband & 
Telia Bas

Tv från Telia

Bredband 
8

329 kr

409 kr

479 kr

269 kr

349 kr

419 kr

Bredband 
2

För priser se telia.se/privat/tv/tvpaket

Hastigheter1  

Nedström

Uppström

1,5-2 
Mbit/s

0,4 
Mbit/s

6-8 
Mbit/s

0,8
Mbit/s

12-30 
Mbit/s

122

Mbit/s

30-60 
Mbit/s

12 
Mbit/s

Telia Bredband via telejacket 
& telefoni 

 
Prislista

Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 4 maj 2015 med reservation för ändringar. För aktuella kampanjpriser se telia.se

359 kr

439 kr

509 kr

1. Hastighetsgarantin visar lägsta 
och högsta hastighet för respe-
ktive bredband när du har tråd-
bunden anslutning mellan router 
och dator. Surfar du trådlöst kan 
hastigheten variera beroende på 
flera faktorer, t ex routerns plac-
ering, din utrustnings prestanda 
m m.

2. För vdsl upp till 12 Mbit/s, för 
adsl upp till 2,5 Mbit/s. 

3. Normalhastighet i det mobila 
nätet för Bas är 2-10 Mbit/s (max 
10 Mbit/s) och för Plus 10-50 
Mbit/s (max 100 Mbit/s), och upp 
till 22 Mbit/s i Telias wifi-zoner.
4. Fri användning Telias wifi-
zoner. Överstiger användandet 
den inkluderade  surfmängden 
i mobilnätet informeras du om 
detta via SMS samt via din web-
bläsare och du kan då fylla på 
med mer data utifrån dina behov. 

5. Om den totala summan 
överstiger 279 kr under en kalen-
dermånad, bjuder vi på fri surf för 
5 GB månaden ut.

6. Vid uppsägning av bredbandet 
ska routern skickas tillbaka.

7. Om Telia stängt abonneman-
get, t.ex. på grund av bristande 
betalning, tas denna avgift ut för 
att öppna abonnemanget på nytt.

8. Möjligt att köpa upp till 5 st 
prenumerationer för 29 kr/st  
per månad.

Som bredbandskund hos Telia har du även möjlighet att 
ha tv från oss. Vår tv-tjänst innefattar förutom tv-kanaler 

även playtjänster, Filmbutiken och Pay-per-view. Läs mer 
på telia.se/tv

Betala för mobil 
surf per dag  

eller per månad.

5 GB/
månad4

20 GB/
månad4

40 GB/
månad4

Bredband överallt
                              

Mobilt bredband Bas

Mobilt bredband Plus 20 

Mobilt bredband Plus 40
 

29 kr/
dag5

99 kr/
månad

199 kr/
månad

PrisSurfmängd3


