Fast telefoni
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Prislista Sverigesamtal
Samtalsavgifter till fasta telenätet och mobilabonnemang

Gäller:
Telia Företagsabonnemang
Telia Bredbandstelefoni Företag
Telia Nummerabonnemang
Telia SIP-anslutning
Telia Direktansluten växelledning 10 kanaler
Telia Analog växelledning
Telia ISDN Duo/ISDN Multi

LZTA 805 1248 2008-05

Innehåll:
Samtalsavgifter med prisavtal
Samtalsavgifter utan prisavtal
Övriga avgifter
Teckna prisavtal

Prisuppgifter för andra produkter som inte framgår av denna prislista finns på
telia.se/foretag/kundservice eller ring 90 400.

Avgifter exklusive moms och inom Sverige.
Gäller fr.o.m 1 april 2008 med reservation för ev prisändringar. För aktuella kampanjer se www.telia.se/företag
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Samtalsavgifter med prisavtal
Gäller endast Företagsabonnemang,
Bredbandstelefoni Företag och Nummerabonnemang

Mini

Kväll & helg

Kväll & helg
med tillval
till mobiler

Dygnet runt

Dygnet runt
med tillval
till mobiler

0,552 kr

0,552 kr

0,552 kr

0,552 kr

0,552 kr

Samtalsavgifter med prisavtal 1, 2
Öppningsavgift

Alla dagar, dygnet runt

(avgift/samtal)
Till fasta telenätet
(avgift/min)

Mån – fre, kl 08 –18
Mån – fre, kl 18 – 08 samt helger

0,16 kr
0,16 kr

0,16 kr
0 kr

0,16 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

Till Telias mobilabonnemang 3
(avgift/min)

Mån – fre, kl 08 –18
Mån – fre, kl 18 – 08 samt helger

0,552 kr
0,552 kr

0,552 kr
0,552 kr

0,552 kr
0 kr

0,552 kr
0,552 kr

0,552 kr
0 kr

Till övriga operatörers mobilabonnemang
(avgift/min)

Alla dagar, dygnet runt

0,552 kr

0,552 kr

0,552 kr

0,552 kr

0,552 kr

Till 077-nummer
(avgift/min)

Mån – fre, kl 08 – 18
Mån – fre, kl 18 – 08 samt helger

0,16 kr
0,16 kr

0,16 kr
0 kr

0,16 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

Samtalsavgifter utan prisavtal
Utan
prisavtal

Gäller alla abonnemang
Samtalsavgifter utan prisavtal
Öppningsavgift

Alla dagar, dygnet runt

0,36 kr

(avgift/samtal)
Till fasta telenätet
(avgift/min)

Mån – fre, kl 08 –18
Mån – fre, kl 18 – 08 samt helger

0,184 kr
0,092 kr

Till Telias mobilabonnemang 3
(avgift/min)

Mån – fre, kl 08 –18
Mån – fre, kl 18 – 08 samt helger

2,00 kr
1,20 kr

Till övriga operatörers mobilabonnemang
(avgift/min)

Mån – fre, kl 08 –18
Mån – fre, kl 18 – 08 samt helger

2,36 kr
1,56 kr

Öppningsavgift 077-nummer
(avgift/samtal)

Alla dagar, dygnet runt

0,42 kr

Till 077-nummer
(avgift/min)

Alla dagar, dygnet runt

0,184 kr

1.

2.

3.

Förutsätter att du har ett abonnemang för fast telefoni med Telia och ringer med Telia. Prisavtalet löper med 12 månaders bindningstid och övergår därefter i ett tillsvidareavtal. Uppsägningstid 3 månader. Du kan välja att säga upp avtalet med omedelbar verkan innan bindningstiden löpt ut. Vi tar då ut en avgift på 299 kr. Abonnemangsavgiften
tillkommer.
Priserna gäller inom Sverige. 0 kr/minut gäller inte internetuppkopplingar. Vid betalsamtal eller samtal till nummerupplysning tillkommer avgift till tjänsteleverantören.
Prisavtalen gäller inte för samtal till telefonautomater. Prisavtalen gäller inte heller för användning som innebär ständiga uppkopplingar, såsom exempelvis användning som
växelfunktion, gränssnitt för samtraﬁk eller liknande operatörsverksamhet. För sådan användning äger Telia rätt att debitera kund enligt ordinarie prislista utan prisavtal.
Gäller även till Halebops mobilabonnemang och Telias kontantkort.

Avgifter exklusive moms och inom Sverige.
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Övriga avgifter
Övriga samtal
Till 020-, 0200-nummer

Öppningsavgift (avgift/samtal)
Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)

0 kr
0 kr

Till samhällstjänster 4

Öppningsavgift (avgift/samtal)
Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)

0,42 kr
0,184 kr

Till 90-nummer

Öppningsavgift (avgift/samtal)
Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)

0 kr
0 kr

Till Fröken Ur (90 510)

Avgift/samtal

0,48 kr

Till telefonautomat

Öppningsavgift (avgift/samtal)
Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)

3,20 kr
2,00 kr

Framkoppling via hänvisning

Avgift/samtal

1,60 kr

Öppningsavgift (avgift/samtal)
Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)

6,40 kr
2,40 kr

Per samtal

4,00 kr

Collect Call
Från telefonautomat
Väckning/Påminnelse 5

Förmedlade tjänster
Betalsamtal 900-nummer 6, 7

Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)

Betalsamtal 0900-, 0939-, 0944 6, 7

Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)
Tjänsteleverantörens avgift tillkommer

4,00–160

Betalsamtal 099-nummer 8

Alla dagar, dygnet runt (avgift/min)
Tjänsteleverantörens avgift tillkommer

0,64–7,92

Nummerupplysning 9

Tjänsteleverantörens avgift tillkommer

1,36 – 24

TeleMöte
TeleMöte Direkt
(avgift/min)

Mån–fre, kl 08–1810
Mån–fre, kl 18–08 samt helger

3,00 kr
1,50 kr

TeleMöte Webb
(avgift/samtal)

Alla dagar, dygnet runt

1,50 kr

Avgifter exklusive moms och inom Sverige.

4. Exempel på samhällstjänster: Polisens nationella telefonnummer
114 14 eller sjukvårdsrådgivningen.
5. Avgiften tas ut även om du avbeställer Väckning/Påminnelse.
6. Avgiften för innehållstjänsten bestäms av tjänsteleverantören
inom angivet prisintervall och anges i annons eller i början av
samtalet.
7. Max 560 kr/samtal. Vid avgift per samtal tillkommer öppningsavgift 0,36 kr/samtal.
8. Om prisavtal ﬁnns gäller minut- och öppningsavgifter till fasta
telenätet.
9. Minut- och öppningsavgift enligt samtal till fasta telenätet.
10. För beställning av Telia TeleMöte, samt prisuppgifter för tilläggstjänster och utlandskopplade telemöten, kontakta kundtjänst för
Telia TeleMöte 020-0015.

t
re
Fö
ag

Teckna prisavtal
Du kan sänka dina kostnader genom att teckna något av våra prisavtal. Här ser du vilka prisavtal du kan
teckna med respektive abonnemang. Vi har prisavtal som passar alla behov, kontakta kundtjänst 90 400.
Prisavtal Dygnet runt
För er som vill ringa billigt dygnet runt via fast telefoni. Månadsavgift 52 kr.

Fastpris Bas
Gäller fast telefoni. Företaget betalar ett fastställt belopp per kvartal. Ger kostnadskontroll
och enkel fakturahantering.

Prisavtal Kväll & helg
För er som vill ringa billigt med fast telefoni på kvällar och helger. Månadsavgift 24 kr.

Prisavtal TeleBonus
Ett enkelt sätt att sänka företagets kostnader på fast och mobil telefoni. Rabatten beräknas
beroende på årlig trafikvolym.

Prisavtal Mini
För er som inte ringer mycket med fast telefoni, men vill ringa till en lägre kostnad till
mobiltelefoner. Månadsavgift 0 kr.

Företagsavtal
Gäller mobil och fast telefoni samt fast bredband. Skräddarsydda avtal för små och medelstora företag.

Prisavtal Till mobiler (Tillval till Dygnet runt och Kväll&helg)
För företag som ringer mycket till mobiltelefoner. Månadsavgift 0 kr.

Företagsavtal för fast och mobil telefoni (FFM)
Gäller fast och mobil telefoni samt mobilt bredband. För medelstora och stora företag.

Prisavtal Utland (Tillval till Dygnet runt, Kväll&helg och Mini)
För företag som ringer mycket till utlandet. Månadsavgift 0 kr.

Dygnet runt Kväll & helg

Mini

Till mobiler

Utland

TFA (Företagsavtal

TeleBonus

Fastpris Bas

FFM

X

X

X

X

Abonnemang
Företagsabonnemang

X

X

X

X

X

Bredbandstelefoni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ISDN Duo

–

–

–

–

–

X

X

X

X

ISDN Multi

–

–

–

–

–

–

X

X

X

Direktansluten växelledning 10 kanaler

–

–

–

–

–

–

X

X

X

Analog växelledning

–

–

–

–

–

X

X

X

X

SIP-anslutning

–

–

–

–

–

X

X

–

–

Avgifter exklusive moms och inom Sverige.
Gäller fr.o.m 1 april 2008 med reservation för ev prisändringar. För aktuella kampanjer se www.telia.se/företag

