Telia Mobil

iPhone abonnemangsprislista

Priserna gäller inkl. och exkl. moms (inom parantes) inom Sverige fr.o.m. 10 maj 2010. För utlandspriser, se telia.se/utomlands

Engångsavgift 1

Vid nytecknande

Fakturaavgift

E-faktura 2
Pappersfaktura

3

Månadsavgift

4

250 kr (200 kr)
0 kr
19 kr (15,20 kr) / faktura

iSurf

iMini

iMidi

iMaxi

149 kr (119,20 kr)

299 kr (239,20 kr)

489 kr (391,20 kr)

859 kr (687,20 kr)

100 minuter

250 minuter

1000 minuter

100 sms

250 sms

1000 sms

Trafik som ingår
Fria minuter/månad 5
Fria sms/månad

10 mms

25 mms

100 mms

1000 MB

100 MB

250 MB

1000 MB

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Fria mms/månad
Fri datortrafik/månad via 3G/gsm (edge)
Fri datortrafik/månad via Telia Surfzon (wlan)

Efter att fria minuter förbrukats
Öppningsavgift

Avgift / samtal
Avgift / min

79 öre (63 öre) 6

Till Telia mobilabonnemang

69 öre (55 öre)

Till övriga mobilabonnemang

69 öre (55 öre)

Till fasta telenätet

69 öre (55 öre)

Till Mobilsvar

69 öre (55 öre)

Öppningsavgift / samtal

Till Mitt favoritnummer

7

69 öre (55 öre)
0 kr

Avgift / min

Sms och mms8

Avgift / meddelande

Sms 9

69 öre (55 öre) 9

Mms 9

1,69 kr (1,35 kr) 9
för iSurf, iMini, iMidi, iMaxi

Datatrafik
Månadsavgift
via 3G/gsm (edge)

10

Rörlig avgift
0 kr

2 E-faktura anmäler du hos din internetbank.
3 Fakturaavgift debiteras även för tjänsten
Autogiro.
4 Månadsavgift debiteras i förskott.

TSP-1543_8-1105

5 Ingen öppningsavgift vid användning av
de fria minuterna.

199 kr (159,20 kr)

Maxavgift/dygn

Avgift/MB

9 kr (7,20 kr)

20 kr (16 kr)

i Telia Surfzon (wlan) 12

1 Engångsavgiften tas inte ut för kunder
som redan har Telia Refill (förbetalt kort)
eller Telia Mobil-abonnemang.

Fast pris

6 Debiteringsintervallet är 60 sekunder
om inget annat anges. Ett samtal som t.ex.
pågår 1 minut och 40 sekunder debiteras
alltså för 2 minuter.
7 Gäller för enskilt bruk inom Sverige. Avser
valfritt nummer i det fasta nätet undantaget
bredbandstelefoni-abonnemang hos annan
operatör än Telia, betal- och mediasamtal,
internetuppkopplingar, samtal till nummerupplysning, telefonautomater samt samtal
till Heta Linjen eller andra tjänster. Tjänsten

0 kr

Avgift/MB
11

0 kr
0 kr

gäller inte för användning som överstiger
3000 min/månad. För användning som inte
omfattas av tjänsten Mitt Favoritnummer har
Telia rätt att ta betalt enligt ordinarie prislista
för abonnemanget.
8 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, num-

merupplysning eller Java-spel) debiteras
utöver trafikkostnaden för sms.
9 Gäller efter att fria sms respektive mms
förbrukats.
10 Upp till 7,2 Mbit/s när du tar emot data.
Upp till 0,38 Mbit/s när du skickar data.
11 Gäller efter att fria MB förbrukats.
12 Upp till 22 Mbit/s.

