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Abonnemang efter dina behov

Telia Jobbmobil
Använder du mobilen för att prata, surfa och skicka meddelanden? Då väljer du
enklast abonnemangsform efter den surfmängd du behöver och får fria samtal
och meddelanden via sms och mms.
Alla våra abonnemang kan köpas med eller utan mobiltelefon och tecknas med
0, 24 eller 36 månaders bindningstid.

		

Surf

Om din surfmängd är på väg att ta slut meddelar vi det i ett sms där vi även informerar om hur du
kan köpa till extra surf, för mer information om köp av extra surf se telia.se/foretag/kop-mer-surf.
Kostnaden läggs antingen till på kommande månadsfaktura eller så kan du betala med ditt privata
betalkort direkt.
Tar surfen alltid slut för tidigt på månaden kan du självklart uppgradera abonnemanget – även
under bindningstiden.
För Telia Jobbmobil Obegränsad och Obegränsad Plus kan du surfa fritt upp till 1 TB per månad,
därefter minskas hastigheten till 3 Mbit/s.
Inom EU/EES surfar du som hemma med den mängd surf som ingår i abonnemanget, dock max
50 GB/mån.

		

Avtal
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Passa på att samla företagets samtliga mobilabonnemang hos Telia så har du möjlighet att teckna
avtal med oss och få extra förmånliga priser. Låter det intressant? Prata med din kontaktperson
på Telia eller besök telia.se/foretag/kontakt
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Tilläggstjänster

Till alla våra abonnemang finns flera tilläggstjänster. Vissa ingår utan extra
kostnad och andra kan du välja att köpa till. Tilläggstjänsterna gäller tills vidare.
Innehållet kan ändras över tid och variera beroende på avtal.

Fri surf samarbetsverktyg
Tecknar du Telia Jobbmobil med en surfmängd på minst 10 GB surfar du fritt i Microsoft 365 – helt utan e
 xtra kostnad.
Det innebär att du surfar mot företagsappar samt företagstjänster i Microsoft 365 utan att din surfmängd påverkas, så
länge du har surf kvar på abonnemanget.
En förutsättning är att trafiken går via Microsofts servrar, vilket den exempelvis inte gör i de fall du ringer direktsamtal via deras tjänster eller om ert
företag har integrerat någon av lösningarna på egen server. Även trafik via VPN är undantagen på grund av tekniska begränsningar. För att se vilka
URL:er och IP-adresser som går mot Microsoft 365 och således inkluderas i erbjudandet, besök Microsofts hemsida:
https://docs.microsoft.com/en-us/Office365/Enterprise/office-365-ip-web-service.

Microsoft 365-licenser
Om du tecknar Telia Jobbmobil Obegränsad Plus så ingår Microsoft 365 Basic utan kostnad, och om du vill välja en
annan licens så får du 44 kr rabatt på den tjänsten. Beställningen måste göras av en behörig beställare via Cloudhub eller
genom aktiveringslänken som skickas ut till användaren vid beställning av Obegränsad Plus.

Datasim
Koppla upp extra enheter, som datorer och surfplattor, och dela på surfen med ditt mobilabonnemang. Du kan teckna
upp till 5 st Datasim per abonnemang, och med Obegränsad Plus ingår ett Datasim utan kostnad.

E-sim klocka
Till våra mobilabonnemang kan du teckna en E-sim Klocka, max en per abonnemang. Beställningen måste g
 odkännas
av en behörig beställare via MyBusiness. E-sim Klocka delar då surf och samtal med mobilabonnemanget. Vissa
växellösningar går i dagsläget inte att kombinera med E-sim Klocka.

		

Maxhastighet

Vilken surfhastighet du kommer upp i påverkas av flera faktorer, till exempel hur bra
täckningen är där du befinner dig och vilken typ av mobiltelefon du använder.
Maxhastigheten i vårt nät är:
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• Telia Jobbmobil Obegränsad Plus: <1 500 Mbit/s
• Telia Jobbmobil Obegränsad: <300 Mbit/s
• Telia Jobbmobil 10 GB – 50 GB: <100 Mbit/s
Specifikationen avser abonnemang, utan avtal, tecknade 2021-09-01 eller senare samt
abonnemang avropade från avtal som är tecknade 2021-09-01 eller senare.
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