
Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 augusti 2015 med reservation för ändringar. 

Bindningstid1 12 mån 12 mån 12 mån

Månadsavgift 

Telia Företagsabonnemang2 182 kr 232 kr 332 kr 

Telia Bredbandstelefoni företag2 62 kr 112 kr 212 kr

Samtal
Pott som ingår3 25 min 100 min 300 min

Avgift efter pott
Öppningsavgift 65 öre 55 öre 50 öre

Till fasta nät 0,25 kr/min 0,19 kr/min 0,16 kr/min

Till mobila nät 0,65 kr/min 0,55 kr/min 0,50 kr/min

Till  utlandet Standard Standard Standard

Tillval4
Nummerpresentation 16 kr 16 kr 16 kr

Röstbrevlåda 8 kr 8 kr 8 kr

Spärrtjänst 24 kr 24 kr 24 kr

avgifter
Startavgift 200 kr5 930 kr/680 kr6

Flytt 0 kr 780 kr/530 kr7

Överlåtelseavgift 400 kr 400 kr

Hög

Telefoni företag - med prisavtal Prislista 1/2

MellanLåg

Bredbands-
telefoni

Företags-
abonnemang

Administrativa

1. Prisavtalen har 3 månaders uppsägningstid. 
 
2. I priset inkluderas abonnemangsavgiften, 165 kr/mån för Telia företagsabonnemang respektive 45 kr/mån för Telia Bredbandstelefoni. 

3. Fria samtalsminuter gäller till alla svenska fasta och mobila nät. 
     Betalsamtal och utlandssamtal ingår ej.  
     Ingen öppnings avgift tillkommer inom potten. 

4. Tillvalen har 1 månads uppsägningstid. 

5. Startavgift på 200 kr för bredbandstelefoni gäller vid bindningstid på 12 månader. 
     Startavgift för obundet abonnemang är 559 kr. 

6. 930 kr i startavgift om abonnemanget tecknas i butik eller via kundtjänst. Om abonnemanget tecknas via telia.se blir startavgiften 680 kr. 

7. 780 kr i startavgift om flyttanmälan sker i butik eller via kundtjänst. Om flyttanmälan sker via Mina Sidor på Arbetet blir avgiften 530 kr. 

8. Fakturaavgift 29 kr - undvik fakturaavgift genom att anmäla till autogiro.
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Telefoni företag - utan prisavtal

     
        

Avgift / min Samtall Utan prisavtal

Till fasta telenätet Alla dagar, dygnet runt 0,29 kr

Till Telias mobilabonnemang4
Mån–fre 08–18

Mån–fre 18–08 samt helger
2,00 kr
1,20 kr

Till övriga operatörers mobilabonnemang
Mån–fre 08–18

Mån–fre 18–08 samt helger
2,36 kr
1,56 kr

Till 077-nummer Alla dagar, dygnet runt 0,29 kr

Öppningsavgift till 077-nummer Alla dagar, dygnet runt 0,89 kr

Avgift / Samtal Alla dagar, dygnet runt Öppningsavgift alla samtal 0,89 kr
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Gäller alla abonnemang
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Övriga avgifter

Fakturaavgift 29 kr per pappersfaktura

      Fast månadsavgift          165 kr / mån


