
Jag aktiverar fiber! 
Personuppgifter 

Namn 

Personnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Lägenhetsnummer Önskat leveransdatum 

Telefonnummer som ska ändras till Telia 

bredbandstelefoni  

Nuvarande telefonioperatör 

Övriga noteringar. 

 

Mobilnummer för sms avisering: 

 

Månadsräkning eller kvartalsräkning? 

 

Datum 

Underskrift 

E-post: 

Jag beställer Prisplan för 

bredbandstelefoni! 
 

 Maximal för 149 kr/mån 
 0 kr/min till alla fasta och mobila telefoner inom Sverige, 

 även öppningsavgiften är 0 kr. Dessutom har du även  låga 

 avgifter till utlandet. 
  

 Dygnet runt för 65 kr/mån 
 0 kr/min till alla fasta telefoner, 69 öre/min till mobiler dygnet 

 runt, öppningsavgift 69 öre/samtal 
 

       Kväll och Helg för 30 kr/mån 
 0 kr/min till alla fasta telefoner kväll och helg, 20 öre/min

 dagtid, 69 öre/min till mobiler dygnet runt, öppningsavgift 

 69 öre/samtal 
 

       Plus för 0 kr/mån 
 15 öre/min till alla fasta telefoner, 69 öre/min till mobiler 

 dygnet runt. Öppningsavgift 69 öre/samtal. Gäller dig som 

 fyllt  60 år. 
 

         Mini för 0 kr/mån 

        20 öre/min till alla fasta telefoner,  69 öre/min till mobiler 

 dygnet runt. Öppningsavgift 69 öre/samtal.  

 

 Utland för 15 kr/mån 

 20 öre/min till mer än 20 länder. 69 öre i öppningsavgift 

Jag vill aktivera de kollektiva 

tjänsterna bredband, Tv och 

telefoni! 
 

 Bredband 100 Mbit/s, TV-paket Lagom, 

 bredbandstelefoni samt Play+ Lagom.  

  

 Samtalspriser för telefoni  tillkommer. Om du inte 

 väljer Telia efaktura tillkommer en fakturaavgift på  

 29 kr/mån. 

  
 

 

Tillval TV-box 
1 st standard Tv-box ingår i det kollektiva avtalet. 

Välj  mellan standard Tv-box eller inspelningsbar  

Tv-box. 

 

 Standard Tv-box Arris VIP 1113  399 kr  

 (ord 949 kr) 

 

 Inspelningsbar Tv-box Arris VIP 2853  1199 kr  
 (ord 1799 kr) 

  

Jag beställer högre hastighet på 

bredbandet! 
  

         250 Mbit/s för 99 kr/mån 

 

           



Samtliga erbjudanden gäller så långt lagret räcker, dock längst till och 

med den 2015-12-13.  

Med reservation för feltryck. 

Bredband även utanför hemmet-  

med Mobilt bredband Plus 

 
Surfa i 4G med hastighet upp till 100 Mbit/s 

 

 20 GB 99 kr/mån 

  

 40 GB 199 kr/mån  
  

Surfplatterbjudande 
  

 Samsung Tab A 9,7 Wifi för 99kr/mån i 24 

 månader 

Tillval Tv-paket* 
 

 Stor (249 kr/mån, ord pris 299 kr/mån) 

  

 

 Mixa  (219 kr/mån, ord pris 269 kr/mån) 
 

 

      C More Max (528 kr/mån) 

 

 

 C More Family (348 kr/mån) 

 

 

 C More Sport (478 kr/mån) 

 

  

 C More Film (148 kr/mån) 

 

 

  Viasat Guld (508 kr/mån) 

 

 

   Viasat Premium (368 kr/mån) 

 

 

  Viasat Sport (298 kr/mån) 

 

 

  Viasat Golf (178 kr/mån) 

 

 

  Barn med Disney (108 kr/mån) 

 

 

  HBO (128 kr/mån) 

 

 

  Discovery On Demand (108 kr/mån) 

 

 

  Horse 1 (98 kr/mån) 

 

 

  HD-kanaler (118 kr/mån) HD-kanaler 

 
*krypteringsavgiften är inkluderad i priset för samtliga tv-paket. 

 

Trådlös TV-Technicolor TG233 
  

 Slipp sladden mellan Tv-boxen och modemet. 

 79 kr/mån i 12 månader eller 649 kr kontant 

 

Övriga noteringar/beställningar.                 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 


