Telia Mobilt bredband
Prislista

Telia Mobilt bredband

Mobilt
bredband
Veckosurf 1

Kväll
& helg

Fastpris
Privat

Tillägg 2
Plus 3

0 kr

250 kr

250 kr

250 kr

250 kr

99 kr/vecka

99 kr/mån

229 kr/mån

99 kr/mån

149 kr2/mån

Fakturaavgift 5

–

19 kr

19 kr

19 kr

19 kr

E-faktura 6

–

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Hastighet i mobilnätet (3G / edge) , upp till ...

7,2 Mbit/s8

0,38 Mbit/s8

7,2 Mbit/s8

Hastighet i surfzoner för Homerun (wlan) , upp till ...

54 Mbit/s

2 Mbit/s

54 Mbit/s

Avgift/MB
Mån – fre, kl 07 – 19
Mån – fre, kl 19 – 07 samt helger

0 kr
0 kr

12 kr
0 kr

0 kr
0 kr

i surfzon för wlan
(Homerun)

Avgift/MB
Mån – fre, kl 07 – 19
Mån – fre, kl 19 – 07 samt helger

0 kr
0 kr

3,75 kr
0 kr

0 kr
0 kr

Maxavgift/månad 9

3G / gprs / wlan

Engångsavgift
Fast avgift/vecka eller månad 4

Datatrafik 7

via 3G / gsm

399 kr

Säkerhetstjänster
Avgift/månad

0 kr

Säker Surf med spam Avgift/månad
och föräldrakontroll

10 kr

Standard Mobilt

TSP 1067-0901

Meddelandetjänster
Telia E-post
Standard Mobilt

Avgift/månad

0 kr

Sms till svenska
Avgift/sms, alla dagar, dygnet runt
mobilabonnemang 10

0,75 kr 11

Avgift/sms, alla dagar, dygnet runt
Sms till utländska
mobilabonnemang 10

1,20 kr 11

1.

Telia Mobilt bredband Veckosurf förutsätter Telia Refill förbetalt kort (ingen engångsavgift, 0 kr/mån). För beställning sms:a
veckosurf till 4466. Usb-modem kan hyras i Telias butiker.
2. Telia Mobilt bredband Tillägg förutsätter Telia Bredband (abonnemang för fast internet, från 199 kr/mån – se www.telia.se för
utförliga priser) och med 18 månaders bindningstid. Vid uppsägning av Telia Bredband övergår Telia Mobilt bredband Tillägg
automatiskt till Telia Mobilt bredband Fastpris Privat med månadsavgift 229 kr.
3. Inkluderar usb-modem (värde 1.495 kr).
4. Debiteras kvartalsvis i förskott (gäller ej Mobilt bredband Veckosurf).
5. Fakturaavgift debiteras även för tjänsten Autogiro.
6. E-faktura anmäler du hos din internetbank.
7. Telia förbehåller sig rätten att begränsa överföringshastighet till 30 kbit/s om användandet överstiger 5 GB/månad.
8. Avser hastighet per sekund som du maximalt kan nå upp till när du tar emot data. När du skickar data är hastigheten upp till 0,38
Mbit/s.
9. Fast månadsavgift inkl datatrafikavgifter via 3G/gprs/wlan inom Sverige debiteras aldrig med mer än angiven max avgift/månad.
Eventuella avgifter för trafik utomlands, pc-kort/usb-modem och sms tillkommer.
10. För veckosurf gäller sms-priser enligt prisplan för Refill-kort.
11. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren. Upp till 160 tecken/sms. Om telefonen kan sända EMS eller skicka längre
sms än 160 tecken delas meddelandet upp i flera sms. Betaltjänster eller innehållstjänster med förhöjd avgift (t.ex. ringsignaler,
nummerupplysning eller Java-spel) debiteras utöver trafikkostnaden för sms och mms.

Priser inkl. moms inom Sverige (för utlandspriser, se www.telia.se/utomlands)
Gäller fr.o.m. 20 januari 2009 med reservation för ändringar.

