TELIA KONTANTKORT
Ett fritt och smidigt sätt att ringa, skicka meddelanden och surfa.
Du laddar kontantkortet som det passar dig bäst för stunden,
har full koll och kontroll över kostnaderna och är inte bunden.

Priser & villkor
Gäller från 15 oktober 2019
inom Sverige.

LADDA FASTPRIS

FASTPRIS VECKA

Ladda för en hel vecka.

Ladda för en månad till ett fast pris – sätt en stående
laddning eller fyll på när du vill.

329

249

199

59

99

FASTPRIS HALVÅR
Ladda för ett halvår
till ett fast pris.

999

KR/MÅN

KR/MÅN

KR/MÅN

KR/MÅN

KR/VECKA

KR/6 MÅN

10 GB

5 GB

3 GB

1 GB

1 GB

3 GB*

GILTIGHETSTID ladda fastpris

betalteletjänster ladda fastpris

Laddningens innehåll (samtal, sms och surf) gäller i 7, 30
eller 183 dagar från laddningstillfället. När innehållet tar slut
eller giltighetstiden för laddningen börjar ta slut får du ett sms
med info om hur du laddar mer.

•

Minut- eller styckespris och tjänsteleverantörens avgift
tillkommer för betalsamtal, betal-sms eller betal-mms.

SURF
•

Om det finns ett saldo på kontantkortet från en enkelladdning,
kan du fortsätta ringa, skicka sms eller surfa tills det tar slut.
Då gäller priserna i Basprislista Kontantkort (se nästa sida).

•

Om du laddar flera gånger läggs surfmängden och eventuella
samtalsminuter ihop, men har olika giltighetstider beroende på
när laddningen gjordes.

429

KR/6 MÅN

LADDA SURF

Lägg till ännu mer surf.

20 GB*

329

KR/6 MÅN

10 GB*

1 GB*

60 samtal/mån*

60 samtal

+
+

499

KR/6 MÅN

Surfhastigheten är upp till 100 Mbit/s och gäller för 3G och 4G.
Den surfmängd som inte används sparas inte.

*Samtalen fylls upp till 60 och surf till 1/3 GB den 1:a varje månad.

149

KR/MÅN

2 GB*

49

KR/MÅN

0,5 GB*

GILTIGHETSTID

SURF

Laddningens innehåll (surf) gäller i 30 eller 183 dagar från
laddningstillfället, beroende på vilken surfmängd du laddar.

• Surfen

När innehållet (t.ex. surf eller samtal) eller giltighetstiden för laddningen börjar ta slut kommer du att få ett sms med en påminnelse
om detta och instruktioner om hur du laddar mera. Om det finns ett
saldo på kontantkortet från en enkelladdning, kan du fortsätta surfa
tills det tar slut. Då gäller priserna i Basprislista Kontantkort.

+
+
LADDA SURF

Lägg till ännu mer surf.

299

KR/6 MÅN

3 GB/mån**

är fri upp till den surfmängd du valt att ladda.
är upp till 100 Mbit/s och gäller för 3G och 4G.
• Den surfmängd som inte används sparas inte.
• Surfhastigheten

* Du får hela surfmängden direkt vid laddningen.
** Surfen fylls upp till 3 GB den 1:a varje månad

ÅNGERRÄTT

UTOMLANDS

Eftersom laddningen börjar gälla direkt går köpet inte under distansköpslagen och du kan därför inte ångra ditt köp.
Har du idag en säljstoppad prislista byter du automatiskt till Telia Kontantkort när du laddar Surf eller Fastpris.

För att kunna använda ditt kontantkort utomlands behöver du registrera det, vilket du kan göra på telia.se/
registrerakontantkort. Utlandspriser för kontantkort hittar du på telia.se/utomlands.

Priser & villkor
Gäller från 15 oktober 2019
inom Sverige.

BASPRISLISTA KONTANTKORT

LADDA ENKEL

Ladda 50–300 kr/laddning och ring, m
 essa eller
surfa tills saldot tar slut.

Månadsavgift 15 kr.

10 KR/MB Max 19 kr/dygn, max 100 MB/dygn

10 KR/MB Max 19 kr/dygn, max 100 MB/dygn

0,99 kr/sms & mms

1,99 kr/sms & mms

0,99 kr/samtal & 0,99 kr/min

2,49 kr/min

GILTIGHETSTID

betalteletjänster

Priset för Ladda Enkel gäller i 30 dagar från laddningstillfället.
Efter det kan du fortfarande ringa, skicka sms och surfa om det
finns saldo kvar, men då för priserna i Basprislista Kontantkort.

Minut- eller styckespris och tjänsteleverantörens avgift tillkommer
för betalsamtal, betal-sms eller betal-mms.
•

SURF

När innehållet (t.ex. surf eller samtal) eller giltighetstiden för
laddningen börjar ta slut kommer du att få ett sms med en
påminnelse om detta och instruktioner om hur du laddar mera.

•
•

Surfhastigheten är upp till 100 Mbit/s och gäller för 3G och 4G.
Den surfmängd som inte används sparas inte.

LADDA ÅRSKORT
Ladda för ett helt år på en gång. Välj Spotify & surf, sms eller F-secure SAFE.

1 299
KR/ÅR
1 299

499
KR/ÅR

kr/år
2 GB/MÅN

5000

SPOTIFY &
SURF

SMS/MÅN

349

ÅRSKORT SPOTIFY & SURF
Spotify Premium i 12 månader.
Fri surf upp till 2 GB varje månad i 12 månader, surfen fylls på den 1:e varje månad.
• Surfhastigheten är upp till 100 Mbit/s och gäller för 3G och 4G.
• Den surfmängd som inte används sparas inte.
• För att kunna använda Spotify måste du vara registrerad kund hos Telia.

KR/ÅR

•
•

F-SECURE
SAFE
1 ÅR

...

ÅRSKORT SMS
•I

potten ingår 5000 sms som förnyas den 1:e varje månad.
Meddelanden som ingår är sms – men inte betal-sms, sms till och från utlandet
eller från tjänsten sms i datorn.
• Sms:et räknas även om det inte når mottagaren.
• Om du skickar fler än 5000 sms under en månad gäller ordinarie pris för sms
enligt den prislista du har på ditt kontantkort.
•

GILTIGHETSTID
Laddningen gäller i 365 dagar från laddningstillfället.

ÅRSKORT F-SECURE SAFE
•

Surfskydd, familjeregler, bankskydd

TSP 4318_4-1910

När innehållet (t.ex. surf eller samtal) eller giltighetstiden för laddningen börjar ta slut kommer du att få ett
sms med en påminnelse om detta och instruktioner
om hur du laddar mera.

ÅNGERRÄTT

UTOMLANDS

Eftersom laddningen börjar gälla direkt går köpet inte under distansköpslagen och du kan därför inte ångra ditt köp.
Har du idag en säljstoppad prislista byter du automatiskt till Telia Kontantkort när du laddar Surf eller Fastpris.

För att kunna använda ditt kontantkort utomlands behöver du registrera det, vilket du kan göra på telia.se/
registrerakontantkort. Utlandspriser för kontantkort hittar du på telia.se/utomlands.

