Fast och mobil telefoni

Prislista
Telia Ringa till vänner

1

Engångsavgift2

250 kr

Fast avgift
Fast avgift /månad 3

Tal avgift/minut 4

299 kr
... från
mobiltelefon 5

Öppningsavgift / samtal
eller uppkoppling 6

... från
fast telefon

0,59 kr

Till Telias
mobila nät

Alla dagar,
dygnet runt

0 kr

0 kr

Till alla
fasta nät

Alla dagar,
dygnet runt

0 kr

0 kr

Till övriga
mobila nät

Alla dagar,
dygnet runt

1,29 kr

1,29 kr

Sms och mms från mobiltelefon
avgift/meddelande 7 alla dagar, dygnet runt
Sms

0,75 kr

Mms

2,25 kr

1. För att teckna Telia Ringa till vänner krävs att du har ett fast teleabonnemang hos Telia
samt att du valt Telia som förval.
2. Ingen engångsavgift för kunder som redan har ett Telia Refill kontantkort eller ett Telia Mobilabonnemang.
3. Tre månaders uppsägningstid.
Den fasta avgiften debiteras i regel månadsvis i förskott. Kvartalsfakturering kan dock
förekomma i vissa fall. Kontakta kundtjänst om du vill ändra till månadsfakturering.
Om du väljer att nyttja ett erbjudande, t.ex. köp av mobiltelefon, och som innebär bundet
abonnemang kan en avgift tillkomma på 50 kr, 100 kr, 150 kr eller 200 kr/månad beroende
på val av erbjudande.
Fast abonnemang ingår inte i månadsavgiften – komplettera med Telia Bas eller Telia Bredbandstelefoni.
4. Gäller inte internetuppkopplingar och inte för betal- och mediasamtal, till nummerupplysning, Heta Linjen eller andra tjänster. Detsamma gäller andra typer av användande som
innebär ständiga uppkopplingar. Beteende som frångår avtalet och som inte är att betrakta
som privat bruk medför uppsägning av tjänsten och fakturering enligt ordinarie prislista.
5. För data och fax via gsm är avgiften 1,29 kr/minut.
6. Öppningsavgift tas inte ut för samtal/uppkoppling som avslutas p.g.a. tekniskt avbrott.
7. Via mobil inom och från Sverige. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren.
Max 160 tecken/sms. Om telefonen kan sända EMS delas meddelandet upp i flera sms.
Utöver trafikkostnad för sms kan det tillkomma en debitering vid beställning av innehållstjänst (t ex chat, ringsignal nummerupplysning eller Java-spel).
Telia tillhandahåller även Premium sms/mms (även kallade betal-sms/mms). Det är sms och
mms som skickas till eller från en tjänsteleverantör och som ofta kostar mer än sms och mms
som skickas mellan två användare. För exakt prisinformation kontakta kundtjänst.

Ring för 0 kr/minut – både med mobilen och din fasta telefon

LZTA 803 7145 2005 -11

Komplettera ditt fasta abonnemang hos Telia med Telia Ringa till vänner, så kan du prata så mycket du orkar.
I både mobilen och din fasta telefon. Du ringer för 0 kr/minut dygnet runt – till Telias mobilnät och alla fasta nät
inom Sverige.

Priser inkl moms inom Sverige
(för utlandspriser, se www.telia.se/ringatillvanner)
Gäller fr.o.m. 1 november 2005 med reservation för ändringar.

