TELIA BREDBAND VIA
TELEJACKET & TELEFONI
Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 september 2017 med reservation för ändringar.
För aktuella kampanjpriser se telia.se.

BREDBAND VIA TELEJACKET månadsavgift
Bredband

Bredband

Bredband

60

30

10

Bredband

489 kr

439 kr

409 kr

Bredband & bredbandstelefoni

529 kr

479 kr

449 kr

30-60 Mbit/s

12-30 Mbit/s

Hastigheter1

Nedström

Hastigheter

Uppström

upp till

12 Mbit/s

upp till

12 Mbit/s

1,5-10 Mbit/s
2

upp till

1 Mbit/s

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.

Tv från Telia

Läs mer på telia.se/tv.

INGÅR

.

Wifi-router3

0 kr

Byte av hastighet

0 kr

TILLVAL
F-secure SAFE

Från 29 kr/mån5

Spotify Premium

99 kr/mån

Spotify Familj

149 kr/mån
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Readly

99 kr/mån

Installationshjälp bredband, bredbandstelefoni och tv

Från 899 kr

E-post (5 adresser)

0 kr

SERVICEAVGIFTER
E-faktura6

0 kr/faktura

Pappersfaktura

29 kr/faktura*

Startavgift

399 kr

Öppning efter stängning4

160 kr/öppning

Flytt

0 kr

Överlåtelse

0 kr
* Nytt pris 49 kr/faktura från 1 november

1. Hastighetsgarantin visar lägsta och högsta hastighet för respektive bredband när du har trådbunden anslutning mellan router och dator. Surfar du trådlöst kan
hastigheten variera beroende på flera faktorer, t ex routerns placering, din utrustnings prestanda m m.
2. För vdsl upp till 12 Mbit/s, för adsl upp till 2,5 Mbit/s.
3. Vid uppsägning av bredbandet ska routern skickas tillbaka.
4. Om Telia stängt abonnemanget, t.ex. på grund av bristande betalning, tas denna avgift ut för att öppna abonnemanget på nytt.
5. Du kan skydda upp till tio enheter, en för 29 kr/mån, tre för 49 kr/mån eller fem för 69 kr/mån. För varje enhet du lägger till utöver de första fem så betalar du 10
kr/mån.Max 10 enheter.
6. Anmäl e-faktura via din internetbank eller telia.se/efaktura
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