
1. E-faktura anmäler du hos din internetbank.

2. Gäller både månads- och kvartalsfaktura. 
Fakturaavgift debiteras även för tjänsten 
Autogiro.

3. Fraktavgift 99 kr kan tillkomma för leverans 
av hårdvara.

4. Du når en hastighet per sekund inom 
angivet intervall.

5. Max 750 m från din telestation.

6. Max 1500 m från din telestation.

7. Beroende på vilken bredbandsutrustning 
som finns på din telestation, kan den maxi-
mala hastigheten i vissa fall bli 24 Mbit/s.

8. För bredbandshastigheten 30-60 Mbit/s 
och 12-30 Mbit/s krävs tjänsten Telia Smart.

9. Omfattar ej stöd för mobil ip-telefoni.

10. Kostnad för modem eller router tillkom-
mer.

11. För Mobilt bredband Plus är hastigheten 
för att skicka <5 Mbit/s i 3G-nätet, medan i 
4G-nätet gäller <12 Mbit/s. Detta beror beror 
på att 3G-nätet inte kan ge högre upplänk-
shastighet än 5 Mbit/s.

12. Eventuellt oförbrukad datamängd kan inte 
sparas till nästa månad.

13. Om du inte har ett fast teleabonnemang 
betalar du en nätavgift utöver ordinarie 
månadsavgift. Nätavgiften debiteras på din 
bredbandsfaktura.

14. En licens för Telia Säker Surf (gäller en 
dator) ingår i bredbandsabonnemanget utan 
extra avgift.

15. Just nu bjuder vi på flyttavgiften (ordinarie 
pris 595 kr). 

16. Om Telia stängt abonnemanget, t.ex. på 
grund av bristande betalning, tas denna avgift 
ut för att öppna abonnemanget på nytt.

17. Maxtaxa 299 kr per ärende.
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Telia Bredband med mobilt bredband Prislista

Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 9 december 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands

Fakturaavgift E-faktura1 0 kr 

Pappersfaktura2 19 kr/faktura

Engångsavgift med bindningstid 0 mån 0 kr

Modem3  för fast bredband 495 kr 

Månadsavgift 429 kr              359 kr                309 kr                 252 kr

Engångsavgift10 50 kr                                                     0 kr   

Månadssavgift 0 kr                                                     99 kr                               

Trafikavgift 29 kr/dygn  max 279 kr/mån                 -

Hastighet i mobilnäten11

< 22 Mbit/s                                     < 22 Mbit/s

5 GB                                                             10 GB

 

När den inkluderade surfmängden är förbrukad får du ett sms med ett 
erbjudande om att köpa extra surfmängd (se telia.se/priser) eller surfa till 

reducerad hastighet. Eventuell oförbrukad surfmängd kan inte sparas till nästa 
månad. Surf i Homerun Wireless Zone är obegränsad och belastar ej den 

inkluderade surfmängden. 

Bredband utan telefoni

0 kr | 1670 kr

550 kr/byte

Nätavgift13 89 kr/mån

Säkerhetstjänster

39 kr/mån

49 kr/mån

                                     Smarttjänster för fast bredband

Telia Smart Start 29 kr/mån

                                  Servicetjänster för fast bredband

Installationshjälp bredband, tv och bredbandstelefoni
Flyttavgift15

Överlåtelseavgift
Byte till högre hastighet
Byte till lägre hastighet

Öppningsavgift för stängt abonnemang16

Flytt av första telejack + reskostnad tekniker
Premiumsupport17

899 kr
0 kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr (ord. pris 300kr)
160 kr/öppning 
950 kr/flytt
19 kr/min

2 4

1,5-2 Mbit/s

Tillval till fast bredband
Lägg till Mobilt bredband Bas eller Plus så får du komplett bredband - 
så att du kan surfa både hemma och borta.

Mobilt bredband
Bas9

Plus

Hastighet i Homerun Wireless Zone 
Obegränsad surf via trådlöst nätverk 

 – på flera tusen platser runt om i Sverige. 

Datamängd 12 i mobilnätet
Om datamängden inte räcker till månadens slut, finns 

möjlighet att köpa Extra datamängd – och fortsätta surfa.

Extra datamängd 12 

Fyll på om datamängden tar slut - och fortsätt surfa 

Engångsavgift  med bindningstid 12 mån |  0 mån

Byte till bredband utan telefoni

Telia Säker Surf 14  
med surfskydd

 med surfskydd och datorskydd

                             Smarttjänster för fast bredband

                          Servicetjänster för fast bredband

8 4

6-8 Mbit/s
60 4, 5, 8

30-60 Mbit/s
30 4, 6, 7, 8

12-30 Mbit/s

Bredband

2-10 Mbit/s
(upp till 10)

2-6Mbit/s
(upp till 2)

1-6 Mbit/s
(upp till 6)

5-20Mbit/s
(upp till 40)

Normal hastighet 3G (Mbit/s)
Teoretisk maxhastighet 3G (MBit/s)

Normal hastighet 4G (Mbit/s)
Teoretisk maxhastighet 4G (MBit/s)

Plus


