
1. Allmän beskrivning av tjänsten

Bruksgräns är en tjänst (”Bruksgräns”) som tillhandahålls 
av Telia Finland Oyj (”Telia”).

Bruksgräns följer upp all användning som faktureras på 
mobilabonnemangsfakturan under en (1) fakturerings-
period åt gången. En faktureringsperiod är cirka en (1) 
månad lång.

Bruksgränsen väljs bland de färdiga alternativ som finns i 
sortimentet (500 euro, 1000 euro eller 1500 euro). Tjäns-
ten sänder ett sms-meddelande till abonnemanget när 80 
% av den valda bruksgränsen har förbrukats. Användaren 
får ett andra meddelande när bruksgränsen är nådd. Med-
delandena sänds till abonnemanget oavsett tid på dygnet. 
På grund av fördröjning i saldouppföljningen fungerar 
sms-meddelandena inte helt i realtid, eftersom bland annat 
användning i utlandet och samtal eller sms med tilläggsav-
gift kan uppdateras på fakturan med en fördröjning.

Om överenskommen Bruksgräns överskrids, spärras 
utgående trafik från abonnemanget. Även användning som 
ingår i månadsavgiften för abonnemanget och samtal till 
gratisnummer spärras. Mottagning av samtal och sms i 
Finland samt samtal till nödnumret 112 är tillåtna. Spär-
ren avaktiveras automatiskt när en ny faktureringsperiod 
börjar.

2. Begränsningar i tjänsten

Tjänsten Bruksgräns kan inte beställas till prepaid-abonne-
mang eller M2M-abonnemang (abonnemang som utnyttjar 
kommunikation mellan olika apparater).

3. Ändringar i tjänsten

Bara abonnemangets ägare får göra ändringar i tjänsten 
Bruksgräns. Abonnemangets ägare kan ändra vald euro-
gräns, avaktivera hela tjänsten eller avaktivera en spärr 

som aktiveras för abonnemanget när eurobeloppet nåtts. 
En spärr kan endast avaktiveras via kundtjänsten. Avak-
tivering av tjänsten träder i kraft inom ett dygn från det att 
tjänsten avaktiverats.

Om Bruksgränsen nåtts och en spärr aktiverats för abon-
nemanget, blir utgående trafik tillgänglig endast genom 
avaktivering av spärren. Höjning eller sänkning av euro-
gränsen inverkar inte på redan aktiverad spärr.

Om eurogränsen för tjänsten sänks mitt under en faktu-
reringsperiod, och abonnemangets upplupna fakturering 
ännu inte når den nya bruksgränsens eurobelopp, fortsät-
ter tjänsten att följa upp den upplupna faktureringen enligt 
den nya bruksgränsen.

Om eurogränsen för tjänsten sänks mitt under en faktu-
reringsperiod och en sänkning av gränsen medför att den 
valda eurogränsen för den aktuella faktureringsperioden 
nås, upphör tjänsten att följa upp användningen fram till 
slutet av denna faktureringsperiod. Den nya gränsen börjar 
inte gälla förrän från början av följande faktureringsperiod.

En höjning av bruksgränsens eurobelopp börjar alltid gälla 
från början av följande faktureringsperiod.

4. Fakturering

Tjänsten Bruksgräns har varken månades- eller kopplin-
gsavgift. För avaktivering av tjänst eller spärr kan Telia 
debitera avgift enligt vid var tid gällande prislista.

Bruksgränsen är faktureringsperiodspecifik. Uppföljningen 
börjar inom ett dygn från kopplingen av tjänsten. Avgifter 
som eventuellt uppkommit tidigare under samma fakture-
ringsperiod omfattas inte av uppföljningen. Uppföljningen 
av bruksgränsen börjar alltid från början när en ny fakture-
ringsperiod inleds.

All upplupen användning faktureras för den aktuella fak-
tureringsperioden, och inga avgifter flyttas fram på grund 
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av att bruksgränsen nåtts. Det är endast kostnaderna för 
eventuell användning I utlandet som kan flyttas över till 
fakturan för följande faktureringsperiod.
Detta beror på att utlandsfaktureringen sker långsamt.

Inrikes samtal och sms och mms med normalpris samt 
användning av internettjänst uppdateras i allmänhet i 
saldouppföljningen inom en timme. Tjänstebeställningar, 
som kan användas med sms och över internet, uppdateras 
i saldouppföljningen med ett (1) dygns fördröjning.

All utlandsanvändning uppdateras beroende på platsen 
med flera dagars fördröjning.

5. Övriga villkor

Kunden ansvarar för alla kostnader orsakade av använd-
ningen av abonnemanget, även de avgifter som överskri-
der bruksgränsen till den del de beror på ovan nämnda 
fördröjning i saldouppföljningen eller annan omständighet 
som anges i dessa villkor.

I samband med ändring av ägarförhållande avaktiveras 
Bruksgräns och en spärr som eventuellt är aktiverad för 
abonnemanget.

Utöver dessa villkor tillämpas på Bruksgräns dessutom 
vid var tid gällande Telias allmänna villkor för leverans av 
tjänster till konsumentkunder.

Telia har rätt att ändra dessa villkor under samma förutsät-
tningar som det har rätt att ändra Telias allmänna villkor för 
leverans av tjänster till konsumentkunder.


