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SÅ TREVLIGT ATT DU VALDE  
TELIA PREPAID 
Läs denna guide så får du veta vad du kan 
använda ditt abonnemang till.

5 € redan för den första laddningen
Du får 5 € som bonussaldo när du laddar ditt 
Telia Prepaid-abonnemang första gången.

Telia Prepaid Bonus
För varje laddning via webben eller appen får du 
bonuspoäng som du kan använda för nedladd-
ningsavgifterna för paket.

4G-surf med hastigheter på upp till  
100 Mbit/s

IBRUKTAGANDE
Välkommen att använda fakturafria  
Telia Prepaid-abonnemanget!  
Nu återstår bara ett par saker  
innan du är uppkopplad.
• Skrapa fram den PIN-kod som sitter bak på 
 SIM-kortsramen. 
• Kontrollera vilken SIM-kortstorlek som  
 passar din telefon och lösgör kortet från 
 ramen. 
• Placera SIM-kortet i telefonen. 
• Slå på telefonen och knappa in PIN-koden. 
• Ladda ner Telia  Prepaid-laddnings- 
 applikationen på adressen  
 telia.fi/lataussovellus 
• Förvara SIM-kortets ram omsorgsfullt. Den 

innehåller ditt abonnemangs telefonnummer 
och de PIN- och PUK-koder du behöver. 
    
   
PREPAID ROAMING
Ditt abonnemang fungerar också i Sverige, Dan-
mark, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

Du kan alltså använda din telefon i Norden och 
Baltikum till automatiskt samma priser som 
inrikes – inga extra kostnader! 
 
När du använder saldot på ditt abonnemang, är 
den dagliga gränsen för surf inom Norden och 
Baltikum 0,99 €, som innehåller 0,7 GB dataö-
verföring per dag. 
När surfmängden är förbrukad, upphör 
nätanvändningen utomlands om du inte laddat 
Prepaid-paketet för att fortsätta surfa.
Du får ett sms till ditt Prepaid-abonnemang 
när din nätanvändning eller ditt paket närmar 
sig gränsen för rimlig nätanvändning per dag. 
Du kan ladda mera saldo till ditt abonnemang 
eller köpa ett nytt paket utomlands på adressen 
www.telia.fi/lataa eller i laddningsappen Telia 
Prepaid.  
 
Du kan också surfa med ett Telia Prepaid-paket. 
Du kan fortsätta surfa med ett Telia Prepaid-pa-
ket, även om du uppnått den dagliga gränsen 
för rimlig nätanvändning utomlands. Gränsen för 
rimlig användning i Norden och Baltikum varierar 
beroende på paketet (se tabell).
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Observera att din enhet som använder internet 
kan göra automatiska uppdateringar även när 
du är utomlands. Läs hur du kan förhindra 
sådana automatiska uppdateringar i enhetens 
bruksanvisning. Om du vill kan du kan också 
förhindra användning av mobildata utomlands i 
dina telefoninställningar.
När du befinner dig i Norden eller Baltikum 
betalar du inte för meddelanden som lämnats på 
din svarare. Däremot betalar du för att lyssna på 
meddelandet du fått.  
 
När du anländer till ett land i Norden eller i Balti-
kum, får du information om priser per sms. 

Mer information om priser för Prepaid-abonne-
mangen och deras användning utomlands får du 
på adressen www.telia.fi/prepaid/ulkomailla

Du kan också ändra dina inställningar för roa-
ming och få hjälp med användning av roaming 
genom att skicka ett sms till 15400:
• PREPAID OHJE ROAMING – skickar nedanstå-
ende sms-sökord gällande roaming-funktioner
• PREPAID ROAMING ON – aktivera roaming
• PREPAID ROAMING OFF – stäng av roaming
• PREPAID TILAA ROAMINGINFOESTO – 
förhindrar att automatiska sms om prisuppgifter 
skickas då du anländer till ett annat land
Gratis nummer utomlands
• Prisuppgifter: +358402270447  

• Turvanumerot (egna säkerhetsnummer) 
• Nödnummer 112
• Sms till numret 15400 

Observera att det inte är möjligt att skicka sms i 
Sverige, Norge och Danmark (06/2020). Du kan 
kontrollera aktuell information på adressen telia.
fi/prepaid/ulkomailla

LADDNINGSFÖRMÅNER OCH 
LADDNINGSAPPLIKATION
Du får 7 € direkt
Telia Prepaid-abonnemanget innehåller ett start-
saldo på 7 € som du använder fritt för samtal, 
meddelanden och surf.
Du laddar mer saldo med Telia Prepaid-ladd-
ningsapplikationen, i en R-kiosk, Telia Kauppa 
eller på adressen telia.fi/prepaid. 
Fantastiska laddningsförmåner
5 € redan för den första laddningen
Du får 5 € som bonussaldo när du laddar ditt 
Telia Prepaid-abonnemang första gången.
Bonussaldot kan användas för inrikes samtal 
och meddelanden med normalpris samt för 
surf i 2G-, 3G- och 4G-näten, enligt prislistan. 
Bonussaldot kan inte användas för samtal eller 
meddelanden till service- och företagsnummer 
eller till utlandet.
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TELIA PREPAID BONUS- 
FÖRMÅNSPROGRAM
För varje laddning via webben eller appen får 
du Bonuspoäng som du kan använda som 
rabatt på nedladdningsavgifterna för paket. 
Bonuspoängen registreras automatiskt på ditt 
abonnemangsnummer. Intjänade poäng kan du 
använda genom att logga in på webben på telia.
fi/lataa eller mobilappen (iOS eller Android). Telia 
Prepaid Bonuspoäng gäller i  
6 månader. Läs mer: telia.fi/prepaid/bonus
Ladda på webben
Du laddar mer saldo eller paket med dina nät-
bankskoder på adressen telia.fi/lataa
Ladda saldo med laddningskupong
Laddningskupongens saldo laddas med ett sms. 
Sänd ett sms med innehållet LATAA X till numret 
15400 (X=sifferserien på laddningskupongen). 
Meddelandet är kostnadsfritt. Du kan använda 
saldot direkt.

Det går också att ladda saldo med 
applikationen
Med Telia Prepaid-laddningsapplikationen kan 
du ladda ditt abonnemang direkt med mobilen. 
Du betalar laddningen enkelt med kredit- eller 
bankkort (Visa eller MasterCard). Med applikatio-
nen kan du kontrollera ditt abonnemangs saldo 
och tidigare laddningar samt ställa in automatisk 
laddning. Med Prepaid Perhe- tjänsten adminis-
trerar du saldo och laddning för hela familjens 
prepaid-abonnemang. Ta del av applikationen på 
adressen telia.fi/prepaid

Hur mycket är 1 GB? Några exempel:
• 1,5 h video 
• 2 h webbsurf 
• 20+ inlägg i sociala medier 
• 100+ e-postmeddelanden 
• 500+ WhatsApp-meddelanden 
• 40+ Tinder-likes

   

LADDNINGSPAKET
Prepaid-paketalternativen:

Paketen innehåller samtal och meddelanden till normalpris inom Finland samt till Norden & Baltikum och interne-
tanvändning i Finland. Paketen innehåller inte samtal och meddelande till service- och företagsnummer eller till 
utlandet (utöver Norden & Baltikum). L-paketets maximianvändning per dygn är 165/min och 165/st. meddelanden. 
Du kan kontrollera Prepaid-paketens nuvarande gränser för rimlig internetanvändning utomlands på adressen telia.
fi/prepaid/ulkomailla  

Paket Samtal Meddelanden Surf Dagar Pris
S 100 min  100 st.  1 GB 31  9,90 €
M 500 min  500 st.  5 GB  31 19,90 €
L 5000 min  5000 st.  31 29,90 €Obegränsad surf i Finland, 

17 GB i Norden och Baltikum.
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Saldokontroll
Du kan kontrollera ditt abonnemangs saldo 
genom att sända ett sms med innehållet PRE-
PAID SALDO till numret 15400. Meddelandet är 
kostnadsfritt.

Turvanumero hjälper när saldot tagit slut
Ditt Telia Prepaid-abonnemang har en Turvanu-
mero-tjänst som möjliggör kostnadsfria samtal 
och meddelanden inom Finland till två förvalda 
inrikes mobilnummer när saldot tagit slut. Du har 
tillgång till sammanlagt tre minuter samtalstid 
och tre sms. Ställ in Turvanumero-numren 
genom att sända sms:et PREPAID LISÄÄ TUR-
VANUMEROT X1 X2 till numret 15400 (X1 och X2 
= valda telefonnummer). Kom ihåg mellanslaget 
mellan telefonnumren. Meddelandet är kost-
nadsfritt. 

BRUKSANVISNINGAR
Svararen
Du har även tillgång till en svarartjänst som sam-
talen koppas till om du inte hinner svara inom 
30 sekunder och när telefonen är avstängd eller 
utanför täckningsområdet. Läs mer på adressen 
telia.fi/vastaaja

Inställningar
Du får automatiskt de tjänsteinställningar du be-
höver för internet. Om din telefon kan skicka och 
ta emot mms får du samtidigt de inställningar 
som krävs för mms. Du får inställningarna i form 
av 1–3 sms. Spara inställningarna i din telefon. 
Du kan även beställa inställningarna genom att 

sända meddelandet ASETUKSET till numret 
15400. Meddelandet är kostnadsfritt.

Giltighetstid
Abonnemanget måste tas i bruk före det datum 
som står SIM-kortets ram. Efter det tas abon-
nemangsnumret ur bruk och går inte längre att 
aktivera. Giltighetstiden för ett abonnemang som 
tagits i bruk är sex (6) månader från ibruktag-
ningen och tolv (12) månader från den senaste 
laddningen. Abonnemanget stängs om det inte 
laddas inom sex (6) månader från ibruktag-
ningen eller tolv (12) månader från den senaste 
laddningen.

Viktigt att veta om ditt abonnemang
• Du får en automatisk påminnelse 
 när du har ett saldo på mindre än 5 € och 
 mindre än 2 €. 
• Ta del av abonnemangets funktioner, prislista 
 och leverans- och specialvillkor.
Det går inte att ringa med Telia Prepaid-abonne-
manget till i betaltjänstlagen avsedda nummer 
som börjar på 0606, 0707 och 0708 och inte 
heller att sända sms till kortnummer som börjar 
på 169, 177 och 178. Med abonnemanget går 
det att köpa digitalt innehåll, röstbasera- de 
tjänster, välgörenhetsverksamhet eller t.ex. rese-, 
parkerings- eller inträdesbiljetter i form av en-
gångsköp på högst 50 euro eller köp som gäller 
dessa och för vilka det sammanlagda beloppet 
är högst trehundra (300) euro per kalendermånad 
och abonnemang.
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PRISLISTA
Samtal inom Finland 0,066 €/min
Samtal till utlandet: 
Norden & Baltikum  0,066 €/min
EU/EES 0,2356 €/min
Övriga länder landspecifika 
 utrikessamtalsavgift
Samtal till servicenummer 0,08 €/min + 
 servicesamtalsavgift
 (inte tillgängligt   
 vid användning  
  av roaming)
Samtal till svararen 0,066 €/min
SMS inom Finland 0,066 €/st.
SMS till utlandet: 
Norden & Baltikum 0,066 €/st.
EU/EES 0,0744 €/st.
Övriga länder 0,29 €/SMS
MMS inom Finland  
och till utlandet 0,066 €/MMS
Vidarekopplingar i Finland 0,066 €/min/vidare  
 kopplat samtal
Vidarekopplingar till utlandet 
Norden & Baltikum  0,066 €/min/ 
 vidarekopplat samtal
EU/EES 0,2356 €/min/ 
 vidarekopplat samtal
Övriga länder landspecifica  
 utrikessamtalsavgift
   

Vidarekoppling 
till svararen  gratis   
 (inte tillgängligt   
 vid användning av   
 Internetanvändning  
 roaming)
  0,01 €/MB,   
 maximi de med   
 mobil  
Surf med 
mobiltelefon i Finland bitering   
 0,99 €/dag

Surf med mobiltelefon    
i Norden och Baltikum 0,01 €/MB, högsta 
 debitering   
 0,99 €/dag,   
 användningsgräns   
 0,7 GB/dag

Minsta debiteringsenhet för internetanvändning  
är 1 kilobyte (kB). 1 megabyte (MB) består av 1024 
kilobyte (kB). Avgifterna enligt prislistan debiteras 
det saldo som laddats på abonnemanget. Se den 
gällande prislistan på adressen telia.fi/prepaid 
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Du kan enkelt byta från Telia Prepaid till ett  
mobilabonnemang som faktureras
Om du vill få tillgång till mer allsidiga abonne-
mangstjänster kan du byta till ett fakturerbart 
abonnemang på webben eller i en Telia Kaup-
pa-butik. Om du vill, kan du även ladda saldo   
i ett fakturerbart abonnemang. Då beaktas  
saldot på följande telefonräkning.

Förmånligt surfpaket för en hel månad
Internetanvändningen kostar dig högst 0,99 € 
dag (0,01 €/MB), om du surfar för saldot.
Om du använder internet dagligen lönar det sig 
att skaffa ett obegränsat 4G-surfpaket (19,90 €/ 
mån). Surfpaketet innehåller obegränsad surf i en 
månads tid i Telias 2G-, 3G- och 4G-nät med en 
hastighet på upptill 100 Mbit/s. Du laddar surfpa-
ketet med Telia Prepaid-laddningsapplikationen, 
i en R-kiosk eller på adressen telia.fi/prepaid

NYTT: DU KAN ÄVEN ANVÄNDA  
DIN TELEFON FÖR ELEKTRONISK 
IDENTIFIERING
Mobilcertifikatet är ett elektroniskt identitetsbevis 
som ansluts till mobilens SIM-kort. Med mobil-
certifikatet kan du lätt och tillförlitligt bevisa din 
identitet i olika webbtjänster med en enda kod. 
Det kostar 39,90 € att ta i bruk tjänsten, men 
användningen av den är kostnadsfri.

Gör så här:
Byt ditt prepaid-abonnemangs SIM-kort till 
ett kort som stödjer mobilcertifikat i en Telia 
Kauppa-butik och aktivera certifikatet genom att 
registrera dig. En förutsättning för registrering är 
att du är minst 18 år och har med dig ett giltigt 
identitetsbevis med foto. Uppgifter om närmaste 
Telia Kauppa-butik finns på adressen telia.fi/
kauppiashaku 

SUPERSNABB SURF
Du surfar obegränsat med en hastighet på upp till 100 Mbit/s. Närmare 
information om hastigheter och variationsintervall finns i tabellen här invid.
Nätverks- Maximihastighet för  Variationsintervall för Maximihastighet för  Variationsintervall  
teknik inkommande trafik inkommande trafik utgående trafik för utgående trafik
2G 0,2 Mbit/s 0,02–0,2 Mbit/s 0,1 Mbit/s 0,01–0,1 Mbit/s
3G 40 Mbit/s 0,4–40 Mbit/s 4 Mbit/s 0,1–4 Mbit/s
4G 100 Mbit/s 10–100 Mbit/s 50 Mbit/s 3–50 Mbit/s
4G+ 100 Mbit/s 10–100 Mbit/s 50 Mbit/s 3–50 Mbit/s
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TJÄNSTEBESKRIVNING AV ABON-
NEMANGET TELIA PREPAID 
På Telia Prepaid-abonnemangen och saldo-
laddning tillämpas Telias allmänna villkor för 
leverans av tjänster till konsumentkunder samt 
specialvillkoren för Telia Prepaid-produkterna 
som finns nedan. Telias Prepaid-abonnemang 
(Easy Prepaid, Prepaid Netti och Telia Prepaid, 
nedan “Abonnemang”) fungerar endast i Telias 
nät i Finland, Norden och Baltikum, inte i andra 
länder eller nät.    

ALLMÄNT 
Abonnemangets giltighetstid är sex (6) månader 
från det att abonnemanget tagits i bruk och 
12 månader från senaste laddning. Eventuellt 
outnyttjat saldo eller paketprissatta, förbetalda 
avgifter återbetalas inte. 
Det går inte att få samtalsspecifikation för Abon-
nemanget. Om du vill ringa inrikes servicenum-
mer måste Abonnemangets saldo vara minst 20 
euro. Samtal till allmännyttiga servicenummer 
(serviceklass I) är tillåtna också med ett saldo 
under 20 euro. Sådana servicenummer är num-
mer som börjar på exempelvis 0800, 116, 0100, 
010, 0200, 020, 0300 och 030. 
Kom ihåg att spara kortramen som medföljer 
paketet. På den finns PIN- och PUK-koderna. 

Vi kan sms:a information till Abonnemanget, t.ex. 
saldoinformation eller information om ändringar 
i tjänsten. Meddelanden som sänts till Abon-
nemanget anses ha kommit till din kännedom 
dagen efter sändningen. Sms:en är på finska. 
Dessutom kan vi skicka marknadsföringsmedde-
landen som gäller prepaid-produkten till Abonne-
manget per sms eller mms. Du kan annullera 
dessa meddelanden när som helst genom att 
sms:a KIELTO till numret 15400 (0 €).  
Med Abonnemanget kan du ringa alla inrikes 
fastnäts- och mobilnummer till normalpris samt 
service- och nödnummer. Med Abonnemanget 
kan du ringa och sända meddelanden till utlan-
det enligt prislista. Utöver normala sms och mms 
kan du också sända och ta emot servicemedde-
landen med ditt Abonnemang. 
Funktionalitet för omröstningar och donationer 
per sms och andra motsvarande tjänster är alltid 
beroende av den aktuella tjänsteleverantören. 
Abonnemanget har internetanslutning, så du kan 
surfa på webben och exempelvis läsa e-post.

ANVÄNDNING UTOMLANDS, D.V.S. 
ROAMING 
Med ditt Abonnemang kan du surfa med 
Prepaid-paketet eller med saldo också i Norden 
och Baltikum (Sverige, Danmark, Norge, Estland, 
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Lettland och Litauen) utan tilläggskostna-
der. Med prepaid-paketet, beroende på det 
prepaid-paket du har, kan du surfa utomlands 
antingen med hela Prepaid-paketets surfmängd 
eller med den paketspecifika mängden för rimlig 
användning. Då du surfar med ditt abonne-
mangssaldo, har abonnemanget en gräns för 
rimlig användning per dag. Internetanvändningen 
debiteras främst från Prepaid-paketet, om ditt 
abonnemang har ett sådant. I annat fall debiteras 
den från saldot.
Om du uppnår gränsen för rimlig användning, 
kan du inte längre surfa utomlands om du inte 
laddar ett nytt paket eller mera saldo. Du får 
ett sms till ditt abonnemang när du närmar dig 
gränsen för den rimliga användningen per dag 
eller den rimliga användningen för paketet. Mer 
information hittar du på adressen www.telia.fi/
prepaid/ulkomailla (på finska).
Med ditt abonnemang kan du i regel surfa, ringa 
och skicka meddelanden till inrikes priser också 
i Norden och Baltikum. I Norden och i Baltikum 
kan du använda Abonnemanget endast i Telias 
nät. Telia Companys nät: 
Sverige: Telia Company AB (SE Telia), Danmark: 
Telia Danmark (DK Telia), Norge: Telia Norge 
AS (Telia N), Estland: Telia Eesti AS (EE Telia), 
Lettland: Telia Lietuva AB (Telia Lietuva AB) ja 
Litauen: Latvijas Mobilais Telefons (LMT).
Med Abonnemanget kan du ringa alla normal-

prissatta inrikesnummer och nödnummer. Sms 
eller samtal till servicenummer är inte tillgängliga 
i Norden och Baltikum, förutom Telias eget 
kundtjänstnummer.
   

MOBILCERTIFIKAT
Du kan byta ut SIM-kortet för ditt Abonnemang 
till ett SIM-kort som stöder Mobilcertifikat. 
Därefter kan du aktivera Mobilcertifikatet genom 
att registrera det i en Telia Butik (Telia Kauppa). 
Mobilcertifikatet är giltigt i fem (5) år, men ditt 
Abonnemang är giltigt i sex (6) månader från det 
att abonnemanget tagits i bruk och 12 månader 
från senaste laddning. Om giltighetstiden för ditt 
Abonnemang upphör, upphör även giltighetsti-
den för Mobilcertifikatet. Om du vill aktivera ditt 
Mobilcertifikat på nytt, måste du omregistrera 
certifikatet och betala gällande kopplingsavgift.   

ANVÄNDNING UTOMLANDS I NOR-
DEN OCH BALTIKUM, UPPFÖLJNING 
OCH PRISSÄTTNING 
ANVÄNDNING UTOMLANDS I EU/
EES-OMRÅDET, UPPFÖLJNING 
Telia har rätt att följa med användningen av ett 
abonnemang per trafikslag (samtal, meddelan-
den och internet) och dess läge i EU/EES-län-
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derna och ingripa vid eventuella missbruk.
Om de två villkoren nedan uppfylls, tolkas det 
som missbruk.
1. Abonnemanget finns i ett annat EU/EES-land 
än Finland över två (2) månader under en fyra (4) 
månaders uppföljningsperiod.
2. Över 50 % av abonnemangets trafik sker i an-
dra EU/EES-länder än Finland under den aktuella 
uppföljningsperioden.
För missbruk ges en varning per sms, där kun-
den förutsätts övergå till att använda abonne-
manget i Finland i sju (7) dygn under de följande 
14 dygnen. Om ovan nämnda villkor inte uppfylls 
har Telia rätt att ta ut en extra avgift per trafikslag 
för ovan beskrivna missbruk av abonnemanget.
Om kunden kan påvisa att ovannämnda villkor 
för debitering av en extra avgift inte uppfylls, 
debiteras ingen extra avgift.

KUNDSUPPORT
Telias kundsupport svarar på numret 020 690 
400 vardagar kl. 8–18 (msa/lna). Anmälningar om 
störning tas emot vardagar kl. 8–20 och lördagar 
kl. 9–16.30. Anmälan om störning kan också 
göras på nätet: https://www.telia.fi/asiakastuki/
viat-ja-hairiot/hairioilmoitus (på finska). Vid nöd-
situationer är chatten tillgänglig 24/7 (t.ex. puk-
kod och stängning av abonnemang). Chatten 
når du genom att logga in på telia.fi/kirjaudu (på 

finska). Lämna en kontaktbegäran på adressen: 
https://www.telia.fi/asiakastuki/lomakkeet/yhtey-
denottopyynto (på finska). 

HANTERING AV TRAFIK OCH  
DATASÄKERHET
På grund av den kraftiga och ofta oförutsägbara 
variationen i nättrafiken utförs trafikhantering i 
nätet, vilket tidvis kan orsaka stockning i olika 
delar av nätet. För att hantera trafikstockningar 
används mekanismer för trafikhantering som 
säkerställer att kritiska tjänster och applikationer 
fungerar pålitligt även i dessa situationer. Du som 
kund påverkas i regel bara litet (t.ex. kan anslut-
ningen vara långsam en kort stund eller så kan 
det förekomma fördröjningar mer än vanligt) och 
endast vid trafiktoppar. I allmänhet förekommer 
sådana här om det är fel på nätet eller det finns 
yttre störande faktorer som t.ex. överbelast-
ningsattacker. Trafikhanteringsmetoder kan 
vara t.ex. kösättning av trafik, prioritering, 
begränsning och signalering av överbelastning 
till kundens applikation.  

Dessa metoder utnyttjas automatiskt och deras 
dynamiska effekter går inte att bedöma exakt 
eller applikationsspecifikt. Nätets prestanda 
övervakas kontinuerligt och trafikströmmarna 
optimeras och nätkapaciteten utökas så att tra-
fikhanteringens effekter för kunden ska vara så 
små som möjligt, oberoende av tjänst och app-
likation. I sitt nät använder Telia trafikhanterings-
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metoder som kan vara inriktade på tjänsteanvän-
darens applikationer, tjänster eller innehåll eller 
som kan bero på mottagaren, avsändaren eller 
terminalen, om det är nödvändigt för att möta ett 
exceptionellt datasäkerhetshot eller säkra nätets 
normala funktion. Här ingår t.ex. trafikfiltrering 
vid överbelastningsattacker eller tillfällig stäng-
ning av abonnemanget t.ex. i situationer då kun-
dens utrustning orsakar avsevärd olägenhet eller 
störning eller tjänsten används för förmedling av 
skräppost eller skadeprogram. Dessutom kan 
Telia på grund av tjänstens tillgänglighet, filtrering 
av skadlig trafik eller av andra datasäkerhetsskäl 
tillfälligt begränsa användningen av tjänsten, 
antingen genom att avlägsna vissa trafiksätt 
(protokoll) eller datatrafikportar eller tillfälligt helt 
ta bort möjligheten att använda internettjänst. 
För trafikbegränsning eller tillfällig borttagning av 
abonnemangens internettjänster är det möjligt 
att Telia använder automatiska system.   
 Möjliga trafikhanteringsmetoder är till exempel 
begränsning av användningen av nätet genom 
domstolsbeslut. Med en sådan begränsning 
spärras åtkomst till nättjänster som används för 
olaglig distribution av innehåll som är skyddat 
av upphovsrätt. Sådana spärrar kan vara utförda 
så att tjänstens användare inte har åtkomst till 
nätadresser eller så att vissa nätserveradresser 
inte förmedlas till tjänstens användare från Telias 
namntjänst. 

Trafikhanteringsmetoder är också portspärrar 
som gör det omöjligt att utnyttja sårbarheter i 
tjänsteanvändarens terminalutrustning. Anslut-

ning av en terminalutrustning till öppna internet 
och installation av applikationer är förenat med 
risker (t.ex. virus och andra skadliga program) 
som kan försvaga möjligheterna till kommu-
nikation eller äventyra användningen av och/
eller konfidentialiteten hos den information som 
finns i terminalutrustningen. Kunden ansvarar 
för sina apparaternas skydd och dataskydd. 
Kunden kan förbättra datasäkerheten genom att 
använda datasäkerhetstjänster. Telia informerar 
om eventuella omständigheter som hänför sig till 
datasäkerhet och om ändringar i användnings-
reglerna på sin webbplats på adressen telia.fi/tie-
tosuoja (på finska). Nya hot mot datasäkerheten 
dyker upp hela tiden och en aktuell förteckning 
över trafikhanteringsmetoder och metoder för att 
garantera informationssäkerheten publiceras på 
adressen telia.fi/tietoturvainfo (på finska). 
 
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIF-
TER OCH DATASKYDD 

Personuppgifterna behandlas enligt Telias data-
skyddspolicy. Dataskyddspolicyn finns tillgänglig 
på adressen https://www.telia.fi/tietosuoja-ja-tie-
toturva/dataskyddspolicy.
Informationen baserar sig på situationen 
03/2020. Telia förbehåller sig rätten till ändringar 
i funktionerna. Vi strävar efter att informera om 
ändringar med sms. Du kan kolla gällande funk-
tioner, priser och villkor för Abonnemanget på 
vår webbplats på adressen telia.fi/prepaid och 
telia.fi/prepaid/ulkomailla (på finska).


