TELIA
BREDBANDSTELEFONI
HEMTELEFONI VIA TELEJACKET
Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 april 2019 med
reservation för ändringar.

ABONNEMANG1 månadsavgift

Telia Bredbandstelefoni

60 kr*
* Från den 1 augusti 2020 blir månadsavgiften för Bredbandstelefoni 149 kr.
Samtal till fasta telefoner och till mobiler ingår efter det i din månadsavgift.

SAMTALSPRISER öppnings- och minutavgift*
med prisavtal

Mini

Plus

Kväll & Helg

Dygnet Runt

Maximal

Månadsavgift

0 kr

0 kr

30 kr

65 kr

119 kr

Öppningsavgift/samtal

0,69 kr

0,69 kr

0,69 kr

0,69 kr

0 kr

0,20 kr

0,15 kr

0/0,20** kr

0 kr

0 kr

0,69 kr

0,69 kr

0,69 kr

0,69 kr

0 kr

Minutavgift till fasta
telefoner
Minutavgift till svenska
mobiltelefoner***

* Från den 1 augusti 2020 blir månadsavgiften för Bredbandstelefoni 149 kr.
Samtal till fasta telefoner och till mobiler ingår efter det i din månadsavgift.
** 0 kr kvällar 18-08 och helger
*** På fakturan anges dessa som: Till Telias mobilabonnemang och Till övriga
mobilabonnemang.
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ÖVRIGA SAMTALSPRISER INOM SVERIGE
Öppningsavgift

Minutavgift

Samhällstjänster*
**
jd

0,59 kr

0,23 kr

Till 020-, 0200-, 116-nr*

0 kr

0 kr

Till Telias kundtjänst 90 200, 90 400

0 kr

0 kr

Till Fröken Ur 90 510*

1 kr per samtal

Förmedlade tjänster***

Avgiften bestäms av tjänsteleverantören

Framkoppling via hänvisning

2 kr per framkoppling
* Från den 1 augusti 2020 blir månadsavgiften för Bredbandstelefoni 149 kr.
Samtal till fasta telefoner och till mobiler ingår efter det i din månadsavgift.
** Exempel på samhällstjänster är Polisens nationella nummer 114 14.
*** Exempel på förmedlade tjänster är betalsamtal till 900- och 099-nummer.

TILLVALSTJÄNSTER månadsavgift
Prisavtal Utland

jd
Nummerpresentation

15 kr
20 kr

Röstbrevlåda

10 kr

Spärr Ut2

0 kr

Spärr In

500 kr
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SERVICEAVGIFTER
Pappersfaktura

49 kr/faktura

E-faktura

0 kr

Flyttning av Bredbandstelefoni

0 kr

Överlåtelse vid dödsfall

0 kr

Överlåtelse övriga fall

500 kr

Nummerändring

250 kr

Öppning efter stängning3

160 kr

Avgift registerutdrag4

250 kr

1. Till abonnemanget väljs ett av prisavtalen att ringa med. Prisavtal Utland kan väljas till för att ringa billigare till utlandet till vilken som av de övriga
prisavtalen. Plus kan beställas av den som fyllt 60 år.
2. Spärr av samtal till utlandet, betalsamtal och samtal till namn- och nummerupplysningsföretag.
3.. Om Telia stängt abonnemanget, t.ex. på grund av bristande betalning, tas denna avgift ut för att öppna abonnemanget på nytt.
4. Avgiften tas ut om utdrag av data begärs mer än två ggr per år
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