TELIA YHTEYS
PRISLISTA
Med Telias Yhteys-abonnemang använder du telefon eller surfplatta bekymmersfritt också när du ör oå resa. Användning i alla EU/EES-länder ingå
i månansavgiften för ditt abonnemang. Abonnemanget fungerar i det snabba 4G-nätet och det innehåller alltid obegränsad surf inom Finland. För
samtal och sms kan du välja en bekymmersfri paketlösning eller betala för dem enligt användning. Kontrollera också aktuella paket med förmånspris på adressen telia.fi/yhteys (endsat på finska).

Abonnemangspaket
Paket

Obegränsat surf i Finland

Uppskattad max.hastighet Surfpaket i EU/EES-länderna

Samtal

Meddelanden

Pris/mån.

Rajaton Lite 0,2 M

0,256 Mbit/s

4 GB

0,07 €/påbörjad min

0,07 €/st.

7,90 €

Rajaton Lite 100 M

100 Mbit/s

12 GB

0,07 €/påbörjad min

0,07 €/st.

24,90 €

Priserna gäller i Finland och i alla EU/EES-länder. De obegränsade inrikes surfpaketen innehåller den sufrmändf för användning i EU/EES-länderna som anges i tabellen.

Obegränsat surf i Finland, Norden och Baltikum*

Uppskattad max.hastighet

Surfpaket i EU/EES-länderna

Paket

Samtal

Meddelanden

Pris/mån.

Rajaton 2 M

2 Mbit/s

10 GB

250 min

250 st

19,90 €

Rajaton 20 M

20 Mbit/s

12 GB

250 min

250 st

24,90 €

Rajaton 100 M

100 Mbit/s

15 GB

1200 min

1200 st

29,90 €

Rajaton 200 M

200 Mbit/s

17 GB

obegränsat

obegränsat

32,90 €

Rajaton 300 M+**

300 Mbit/s

20 GB

obegränsat

obegränsat

34,90 €

Rajaton 450 M**

450 Mbit/s

21 GB

obegränsat

obegränsat

44,90 €

Rajaton 5G 1000 M**

1000 Mbit/s

25 GB

obegränsat

obegränsat

49,90 €

Överskjutande trafik 0,09 €/oåbörjad minut och meddelanden 0,09 €/st. Priserna för samtal och meddelanden gäller i Finland och i alla EU/EES-länder. De obegränsade
surfpaketen för Finland, Norden och Baltikum innehåller den surfmändd för användning i övriga EU/EES-länderna som anges i tabellen. *Obegränsad surf gäller följande
länder: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.** Abonnemanget fungerar också i 5G-nätet.

Dagpris för surf i EU/EES-länderna
Efter att den datamängd som ingår i månadspriset för surfpaketet i EU/EES-länderna har förbrukats, tillämpas dagspriset 1 €/dygn. Dagspris debiteras endast för
de dagar då internetanslutningen används. I EU/EES-området inkluderar dagspriset 0,5 GB snabb surf om dagen, varefter hastigheten sjunker till 128 kbit/s. Hastigheten återgår till det normala i början av påföljande dygn (finsk tid). Dagspriset för surf debiteras megabytebaserat 0,0043 €/MB tills dagspriset 1 € har uppnåtts.

Yhteys mukaan
Paket

Uppskattad max.hastighet

Surfpaket

Samtal

Meddelanden

Yhteys mukaan
laitteeseen

Nedströms: 0,256 Mbit/s,
uppströms: 5 Mbit/s

Obegrönsat internet i Finland,
EU/EES 4 GB

0,09 €/påbörjad min

0,09 €/st.

Yhteys mukaan
keskittäjälle

100 Mbit/s

Obegrönsat internet i Finland,
EU/EES 13 GB

0,09 €/påbörjad min

0,09 €/st.

Yhteys mukaan
keskittäjälle 200 M

200 Mbit/s

Obegränsat internet i Finland, Norden
och Baltikum**, EU/EES 16 GB

0,09 €/påbörjad min

0,09 €/st.

1000 Mbit/s

Obegränsat internet i Finland, Norden
och Baltikum**, EU/EES 21 GB

0,09 €/påbörjad min

0,09 €/st.

Yhteys mukaan
5G 1000 M

Pris/mån.
Kundförmånspriset: 2,90 €*
Normal pris: 6,90 €

Kundförmånspriset: 18,90 €*
Normal pris: 27,90 €

Kundförmånspriset: 20,90 €*
Normal pris: 32,90 €
44,90 €

Priserna för samtal och meddelanden gäller i Finland och i alla EU/EES-länder.
*Du har rätt till ständigt förmånligt koncentrationspris för Yhteys mukaan-abonnemang om du också har Telias telefonabonnemang eller bredband (häller ej Telia Prepaid, Telia DOT eller mobilt bredband). I andra fall priset för abonnemang motsvarar normalpriset som anges i tabellen.
** Obegränsat Internet för Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

Dagpris för surf i EU/EES-länderna
Efter att den datamändd som ingår i månadspriset för surfpaketet i EU/EES-länderna har förbrukats, tillämpas dagspriset 2 €/dygn. Dagspris debiteras endast för
de dagar då internetanslutningen används. I EU/EES-området inkluderar dagspriset 1 GB snabb surf om dagen, varefter hastigheten sjunker till 128 kbit/s. Hastigheten återgår till det normala i början av påföljande dygn (finsk tid). Dagspriset för surf debiteras megabytebaserat 0,0043 €/MB tills dagspriset 2 € har uppnåtts.

Alla samtals- och sms-priser gäller finländska telefonnummer med normalpris, inte service- eller företagsnummer eller andra nummer med spe-cialpris. Samtalspriserna gäller samtal och videosamtal. Meddelandepriserna gäller sms och mms. Du kan ringa från Finland till Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och
Litauen för inrikespriser. Övriga samtal från Finland till utlandet enligt utlandssamtalsprislistan.

Övriga priser för Telia Yhteys-abonnemang
Koppling av nytt abonnemang eller nummeröverflyttning
• Som självservice

5,00 €
3,00 €

Byte från äldre Soneras eller Tele Finlands abonnemang
• Som självservice

5,00 €
3,00 €

Ändring av Yhteys-abonnemang
• Som självservice

5,00 €
3,00 €

Överskjutande samtal, per påbörjad minut

0,09 €

Överskjutande sms och mms, st.

0,09 €

Mobilsamtalsavgift (msa), per påbörjad minut
• Yhteys Rajaton och Yhteys mukaan abonnemang
• Yhteys Rajaton Lite abonnemang

0,09 €
0,09 €
0,07 €

Meddelanden från Finland oå utrikes numret inom EU/EES-området, st.

0,09 €

Meddelanden från Finland oå utrikes numret utanför EU/EES-området, st.

0,29 €

Uppskattad maximihastighet 0,256 Mbit/s
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,2–0,256 Mbit/s o ch i
4G–nätet 0,2–0,256 Mbit/s

Uppskattad maximihastighet 300 Mbit/s
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,4–40 Mbit/s, i 4G-nätet
10–450 Mbit/s och i 5G-nätet 10-300 Mbit/s.

Uppskattad maximihastighet 2 Mbit/s
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,4–2 Mbit/s i 4G–nätet
0,4–2 Mbit/s.

Uppskattad maximihastighet 450 Mbit/s
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,4–40 Mbit/s och i
4G-nätet 10–450 Mbit/s.

Uppskattad maximihastighet 20 Mbit/s
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,4–20 Mbit/s och i
4G-nätet 10–20 Mbit/s.

Uppskattad maximihastighet 1000 Mbit/s
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,4–40 Mbit/s, i 4G-nätet
10–450 Mbit/s och i 5G-nätet 10-1000 Mbit/s.

Uppskattad maximihastighet 100 Mbit/s
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,4–40 Mbit/s och i
4G-nätet 10-100 Mbit/s.

Uppskattad maximihastighet Yhteys Mukaan Laitteeseen
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,1–0,256 Mbit/s och i
4G-nätet 0,1–0,256 Mbit/s. Variationsintervall för utgående trafik i 3G-nätet
0,1–4 Mbit/s och i 4G-nätet 1–5 Mbit/s.

Uppskattad maximihastighet 200 Mbit/s
Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,4–40 Mbit/s och i
4G-nätet 10-200 Mbit/s.

Övriga meddelandetjänster
Byte av SIM-kort
Kortbyte/abonnemang
• som självservice

5,00 €
0,00 €

Byte av abonnemangets ägare
Byte av abonnemangets ägare

5,00 €

Byte av abonnemangsnummer
Byte av abonnemangsnummer

5,00 €

Nummerreservation
Avgift för nummerreservation

10,00 €

Öppning avstängt abonnemang
Automatisk öppning av abonnemang som
stängts pga. faktura
15,00 €
Öppningsavgift för abonnemang som
stängts på kundens begäran
15,00 €
• som självservice
7,50 €
Snabböppning av stängt abonnemang
39,00 €
• som självservice
19,00 €
Svararen
Kopplingsavgift
• som självservice
Samtal till svararnummer/min
• Från Telias mobilabonnemang
• från det fasta nätet
		 - ardagar mån.–fre. kl. 7-17
		 - övriga tider

0,00 €
0,00 €
0,17 €
0,24 €
0,16 €

För Samtal till Svararen debiteras ett samtalsenligt
minutpris för varje påbörjad minut.
Om du har ett samtalspaket ingår samtal till Svararen i
paketet i Finland och EU/EES-länderna.
I utlandet debiteras Telias privata mobiltelefonkunder
inte någon utlandsdel för samtal som lämnats på
Svararen. Om kunden själv ringer Svararen i utlandet
debiteras normal samtalskostnad enligt utlandspris-listan.

Mobiilivarmenne
Månadsavgift
Avgift för byte av SIM-kort
Kopplingsavgift

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Mobiilivarmenne är en kostnadsfri tillvalstjänst för
mobilabonnemang

Fax
Kopplingsavgift
• som självservice

1,93 €
0,00 €

För utgående faxsamtal debiteras mobilsamtalsavgift
enligt abonnemangstypen.

Sök- och nummertjänster
Telia 0200 1000 Nummertjänsten
Genom att ringa 0200 1000
• Uppkopplingsavgift
2,50 €
• Serviceavgift €/min
4,00 € + msa/lna		
• Registeruppgifter om fordon 1,50 € / sökning
Koppling av samtal och sändning av upplysningar per sms ingår i samtalspriset. Efter eventuell
samtalskoppling debiteras normal samltasavgift
för det kopplade samtalet. Om damtalet kopplas
till ett avgiftsbelagt företags- eller servicenummer
debiteras för den tid det kopplade samtalet pågår
det gällande priset för numret i fråga. Under ett
och samma samtal kan uppgifterna för högst tre
fordon lämnas ut (1 fordon = 1 sökning).
Per SMS till numret 0200 1000
• Per SMS till numret 0200 1000
2,00 € / 		
					
sökning
• Misslyckad sökning, namn- och
		 nummerupplysningar
0,14 € / sökning		
• Tilläggssökning, namn- och
		 nummerupplysningar
1,00 € / sökning
• Registeruppgifter om fordon 3,00 € / sökning

Vidarekopplingar
Aktivering av vidarekopplingar från egen telefon
är kostnadsfri.
Vidarekoppling aktiverad via
Telia/vidarekoppling
8,03 €
Samtalsavgifter
• Vidarekoppling i Finland till Telias mobil			
abonnemang eller fastnätsabonnemang är k
ostnadsfri.
• Vidarekoppling till andra operatörers mobil			
abonnemang:
		 - vidarekopplaren betalar samtalsavgift i en			
			 lighet med sin abonnemangstyp mellan sin 			
			 telefon och den telefon som tar emot ett 			
			 vidarekopplat samtal.
• Vidarekoppling från Finland till utlandet till ett Telia
abonnemang:
		 - vidarekopplingen är kostnadsfri för aktiveraren.
			 Mottagaren betalar mottagningsavgift.
• Vidarekoppling från Finland till nummer
i utlandet:
		- aktiveraren faktureras för vidarekopplat 			
			 samtal samma pris som vid utlandssamtl till 			
			 det aktuella landet enligt Telia 99-prislista.
• • Vidarekoppling från utlandet till Finland:
		 - medflyttning till ett annat Telia mobilabonne			
			 mang/perosnlig svarare är kostnadsfri för 			
			 aktiveraren. Vidarekoppling kostar mottagnings
			 avgift och den aktuella operatörens samtalsav			
		 gift för samtal till Finland enligt roamingprislistan.
• • Vidarekoppling från utlandet till utlandet:
		 - den som aktiverat vidarekopplingen faktu			
			 reras på Telias 990-samtalspris för samtal till
			 det land dit vidarekopplingen är gjord.
Vidarekoppling kostar mottagningsavgift och
samtalsavgift enligt den aktuella operatörens
roamingprislista.

Telia Yhteys Multi
Kopplingsavgift
Månagsavgift

Priser för samtal och sms i olika prisgrupper
0,00 €
7,90 €

Multi-SIM
Kopplingsavgift
Månagsavgift

5,00 €
6,90 €

Läs mer om Multi-SIM på webbadressen
telia.fi/multisim

Telia Kamu
Grundavgift
1,90 €/mån.
Kopplingsavgift
0,00 €
Månagsavgift
1,00 €/Kamunummer
Ändring av nummer
i efterskott
1,00 €/anslutet nummer
Ändring av nummer i efterskott
som självservice
1,00 €/anslutet nummer
Saldo- och betaltjänster
Saldosopimus
Kopplings- och ändringsavgift
• som självservice
Månagsavgift

5,00 €
0,00 €
3,00 €

Saldovahti
Kopplingsavgift
Månagsavgift

0,00 €
0,00 €

Saldoförfrågan
Per sms
Från kundtjänsten/förfrågan
Användning oå webben och med
mobilens webbläsare

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Samtal till länder i
prisgrupperna 3-5: €/min.

Mottagning av
samtal €/min.

Sändning av sms €/st.

1&2

inrikes pris*

1,62

kostnadsfri

inrikes pris*

3

0,86

2,99

0,26

0,29

4

2,49

2,99

1,79

0,29

5

2,49

2,99

1,79

0,29

*Samtal och sms debiteras som i Finland, enligt paket eller användninn. Överskjutande samtal
prissätts också som i Finland.

Internetanvändning i utlandet
Prissättning av internetanvändning i olika prisgrupper

Prisgrupp Dagspriset för surf

Tilläggspaket

1&2

Inrikes pris.
Se närmare information i den
abonnemangsspecifika prislistan

-

3

Dagspriset 4,99 €/100MB**
Användning mindre än dagspriset
0,2480 €/MB

4,99 €/100 MB**

4

Dagspriset 9,99 €/100MB** Användning
mindre än dagspriset 0,99 €/MB

9,99 €/100 MB**

5

12,49 €/MB

-

0,00 €

Samtalsspecifikation
Engångsspecifikation av samtal
Kopplingsavgift för fortlöpande
samtalsspecifikation
• som självservice
Faktureringstillägg för samtalsspecifikation

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

15,00 €

Pappersfaktura
Avgift för sändning av pappersfaktura 3,90 €/kpl
Elektronisk faktura
E-faktura
E-postfaktura
Användning på webben och med
mobilens webbläsare (Omat Sivut)

Samtal till Finland,
vistelselander eller
ett land i prisgrupp
1 eller 2: €/min.

0,15 €
0,91 €

Bruksgräns
Kopplingsavgift
Månagsavgift
Avaktivering av bruksspärr och
ändringar i tjänsten

Betalarspecifikation
Kopplingsavgift

Prisgrupp

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Betalningstid för faktura
Betalningsavtal som självservice
5,00 €/		
					
betalningsavtal
HYVÄKSY-sms
0,17 €/meddelande
Telefonautomat
(0200-622884)
0,17 €/samtal + msa/lna
Användning på webben och med
mobilens webbläsare
0,00 €
Betalningsavtal via
kundtjänsten
10,00 €/betalningsavtal
Fakturauppfigter per sms
Fakturauppgifter automatiskt till mobiltelefon
Kopplingsavgift
5,00 €
• som självservice
0,00 €
Om mobilakturan skickas endast elektroniskt debiteras ingen kopplingsavgift.

Sökning av fakturauppgifter med
sms på numret 15400
0,17 €/sökning

**Dagsprissättningen är dygnsspecifik 0-24 finsk tid. Tilläggspaketen är giltiga fram till dygnets slut (finsk tid).

Betalningspåminnelse
Användning per sms – administration av
betalningspåminnelser *)
0,17 €
Användning oå webben
0,00 €

Laddningskupong
Saldo som laddas med laddningskupong minskar
kommande telefonfaktura eller kan användas i
Telia Prepaid- och Telia butik -abonnemang för
samtal, sms och surf. Du kan ladda samtalstid
oå webben eller köpa en laddningskupong på
R-kiosken eller Telia butiken.

Ny betalare
10,00 €
Fakturautskrift, engångsavgift/faktura 19,00 €
IMEI-spärrning
15,00 €
Tjänsteleverantörernas innehållstjänster
se tjänsteleverantörens prislista
Sökord för Telias service-sms
• lista €/sökning
0,14 €
• instruktions-sms/meddelande
0,14 €
Ändring av nummertjänstinformation/
abonnemang
10,00 €
PUK-kod från kundtjänsten
5,00 €
• som självservice på Omat Sivut
0,00 €
• som självservice genom samtal
		 till kundtjänstnumret 020 690 400
			
msa/lna

Laddningskupongalternativ 10, 20, 30, 40 och 50 €
Vid laddning på webben 10, 20, 30, 40 och 50 €
Elektronisk Laddningskupong
(från R-kiosken)
10, 15, 20, 30 och 50 €
Tryckt Laddningskupong
20,00 €

Registerutdrag över personuppgifter som
behandlas
Första beställningen
0,00 €
Nytt beställning oå mindre
än 6 mån.
25,00 €/st

Överflyttning av samtalsavgift
Kopplingsavgift
Månagsavgift

Faktureringstillägg för fakturor till utlandet
€/faktura
19,00 €

*) Om kundens mobilfaktura skickas endast elektro-niskt är Betalningsoåminnelsetjänstens administra-tionsmeddelanden kostnadsfria.

Övriga avgifter
Avgift för uppsägning av avtal

10,00 €
1,05 €/mån.
50,00 €

(Dessutom i Telia Utrustningsavtal faktureras de återstående månadsavgifterna för den enhet ssom ska
ats med ett tidsbundet avtal)

Kundtjänstens serviceagifter
Beställning av kontoutdrag
Intyf över betald faktura

15,00 €
15,00 €

Kopia av sänd faktura €/faktura
Betalningsuppmaning (momsfri)

10,00 €
5,00 €

(och eventuella vriga kostnader orsakade av
indrivning

Betalningsavtal via kundtjänsten
€/betalningsavtal
10,00 €

Det går att ingå ett betalningsavtal för en eller flera
fakturor som självservice per sms eller på webben
(telia.fi/laskuarkisto)

Betalningsavtal som självservice
€/betalningsavtal

5,00 €

För ett HYVÄKSY-sms debiteras dessutom
0,17 €/meddelande. Om betalningsavtal ingås via
telefonautomat (0200 622 884) debiteras dessutom
en samtalsavgift oå 0,17 €/samtal + msa/lna. Om
betalningsavtal ingås oå webben debiteras dataöver-föringsavgift enligt abonnemangets datatjänst.

Ändring av faktureringsperiod

10,00 €

För fördröjd betalning debiteras årlig dröjsmåls-ränta från fakturans förfallodag. Dröjsmålsränta enligt räntelagen är vid var tid gällande
Finlands Banks referensränta höjd med sju
procentenheter. Längden på en faktureringsperiod
är en (1) månad. En ny faktureringsperiod börjar
alltid samma dag varje månad (t.ex. börjar den 8:e
i månaden och upphör den 7:e påföljande månad).
Den första faktureringsperioden kan vara längre
eller kortare. Månadsavgift debiteras inte för den
månad abonnemanget kopplats med undantag för
t.ex. samtals- och sms-paket för vilka månadsavgift även debiteras för kopplingsmånaden.
Öförbru-kade samtal och/eller sms som ingår i
abonne-mangets månadsavgift/paket krediteras
inte. För ett kundförhållande kortare än 1 månad
debiteras månadsavgift för 1 månad. Faktura
skickas inte en faktureringsmånad om beloppet för
pappersfak-turan är under 20 € eller för den elektroniska fak-turan är under 10 €. Beloppet överförs
till följande månads faktura.
För samtalspaket är debiteringen sekundba-serad.
För minutdebiterade abonnemang sker debiteringen för varje påbörjad minut. Överskju-tande
minuter debiteras alltid per minut för varje påbörjad minut.
Telia Turvapaketti
för 25 enheter
Mer info: telia.fi/turvapaketti
Spärrar och begränsningar
Kopplingsavgift
Ändringsavgift
Som självservice

6,90 €/mån.

0,00 €
5,00 €
0,00 €

• Spärr mot utgående och/eller inkommande sms
• Spärr mot samtal och sms i utlandet
• Spärr mot användning av utländska nät
• Spärr mot datatrafik i utlandet
• Spärr mot mms
• Spärr mot internettrafik
• Spärr mot underhållnings-, nytto-, service- och 			
		vuxenunderhållningsnummer
• Spärr mot underhållnings-, nytto-, service- och 			
		vuxenunderhållnings-sms
• Spärr mot nummerpresentation
• Spärr mot utgående och inkommande sms i 			
		 utländska nät

Utlandssamtal
För utlandssamtal faktureras Telias abon-nemangskunder utrikessamtalsavgift enligt 990-prislistan utan någon separat mobilsamtals-avgift.
Kunder hos andra operatörer faktureras för
utlandssamtal som ringts med koden 990 mobilsamtalsavgift (msa) enligt abonnemangstyp samt
utrikessamtalsavgift enligt 990-prislistan.
Mobilsamtalsavgiften är densamma som avgiften
i Finland. För video- och satellitsamtal till utlandet
debiteras den valda operatörens utlandssamtalsavgift och vid var tid gällande mobilsamtalsavgift
(msa).

Genom att välja utlandsprefixet “00” eller “+”(på
mobiltelefonen) utan operatörsprefixet före
telefonnumret styrs samtalet automatiskt till
990-nätet.
Abonnemanget innehållet även samtal och
med-delanden till normalpris från Finland till
Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och
Litauen (exklusive samtal till servicenummer eller
nummer med specialpris). Vänligen observera
att priserna för samtal till dessa länder tillämpas
endast på samtal som rings med utlandsprefixen
+, 00 eller 990.
Mobiltelefon utomlands
Samtal och sms i utlandet
På Yhteys-abonnemangen tillämpas inrikes
priser inom EU/EES-området. Begränsningar i
datamängden för surf presenteras i en tabell i
prislistan. Mottagning av sms är kostnadsfritt i
hela världen.
Vid samtal från EU/EES-området (prisgrupp 1 och
2) till Finland, vistelselandet eller att annat EU/
EES-land är minimidebiteringen 30 sekunder och
därefter debitering med ett intervall på 1 sekund.
I prisgrupp 3, 4 och 5 är debiteringsintervallet
för samtalen 30 sekunder. Mottagning av samtal
inom EU/EES-området, i prisgrupp 3, 4 och 5 är
debiteringsperioden 30 sekunder.
Priserna gäller samtal och meddelanden med
normalpris, inte samtal eller meddelanden med
specialpris exempelvis till servicenummer. För
mms debiteras utifrån mängden överförda data
och dataöverföringsavgifterna.
Observera att priset för samtal som i utlandet rings
till lokala servicenummer kan variera från operatör
till operatör, även när det gället ett och samma
servicenummer. För samtalen debiteras det pris
den lokala operatören uppgett för Telia. Dessutom bör man observera att kostnadsfria servicenum-mer som tillhandhålls lokalt inte nödvändigtvis är kostnadsfria för Teliakunder.
Dataöverföring inom EU/EES-området
(prisgrupp 1 och 2)
Yhteys-abonnemangen inkluderar dataöverföring
inom EU/EES-området. Se närmare den abonnemangsspecifika prislistan.
Dataöverföring i länder i prisgrupp 3
För länder i prisgrupp 3 gäller dagspris-sättning. Dataöverföringen kostar 0,2480 €/MB tills
dagspriset uppnåtts under dygnet (0-24 finsk tid).
Debiteringsintervall är 1 kB.
När den dagliga användningen uppnåtts är det
möjligt att beställa tilläggspaket. Tilläggspaketen
debiteras i sin helhet vid beställningstidpunkten.
Ett tilläggspkaet är giltigt fram till dygnets slut
(finsk tid).
Dataöverföring i länder i prisgrupp 4
I länderna i prisgrupp 4 gäller dagspris. Dataöverföring kostar 0,99 €/MB tills dagspriset uppnåtts
under dygner (0-24 finsk tid). Debiteringsintervallet
är 50 KB.
Dataöverföring i länder i prisgrupp 5
I länder i prisgrupp 5 kostar dataöverföring
12,49€/MB och debiteringsintervallet är 50 KB.
Prisgrupp 1:
Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland,
Litauen

Prisgrupp 2:
Belgien, Bulgarien, Gibraltar, Guadeloupe, Irland,
Island, Nederländerna, Spanien, Storbritannien
inkl. Nordirland, Italien inkl. San Marino och Vatikanstaten, Cypern, Frankrike, Franska Guyana,
Grekland, Isle of Man, Kroatien, Kanarieöarna
(Spanien), Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Madeira (Portugal), Martinique, Polen, Portugal,
Réunion, Rumänien, Saint Barthelemy (Frankrike),
Saint-Martin (Frankrike) Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
Prisgrupp 3:
Albanien, Andorra, Armenien, Bosnien och
Her-cegovina, Färöarna, Georgien, Grönland,
Guern-sey, Isle of Man, Jersey (Storbritannien), Monaco, Montenegro, Nordmakedonien,
Ryssland, Schweiz, Serbien, Thailand, Turkiet,
Ukraina, Vitryssland
Prisgrupp 4:
Argentina, Australien, Bahrain, Brasilien, Chile,
Costa Rica, Ecuador El Salvador, Sydafrika,
Sydkorea, Filippinerna, Gambia, Guatemala,
Honduras, Hong Kong, Indonesien, Indien,
Israel, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Macao,
Malaysia, Mexiko, Myanmar, Nepal, Nicaragua,
Panama, Peru, Puerto Rico, Singapore, Sri
Lanka, Taiwan, Uruguay, Vietnam, Förenade
Arabemiraten, USA
Prisgrupp 5:
Afghanistan, Algeriet, Angola, Anguilla, Antigua
och Barbuda, Aruba, Azerbajdzjan, Bahamas,
Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Bhutan,
Bolivia, Bonaire, Botswana, Brittiska Jungfruöarna,
Brunei, Burkina Faso, Burundi, Caymanöarna,
Centralafrikanska republiken, Curaçao, Djibouti,
Dominica, Dominikanska republiken, Egypten,
Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eswatini,
Etiopien, Falklandsöarna, Fiji, Flygplan, Franska
Polynesien, Gabon, Ghana, Grenada, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Irak, Iran, Jamaica,
Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kap
Verde, Kazakstan, Kenya, Kirgizistan, Kongo-Kinshasa, Kosovo, Kryssningsfartyg, Kuba, Kuwait,
Laos, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar,
Malawi, Maldiverna, Mali, Marocko, Mauretanien,
Mauritius, Moҫambique, Moldavien, Mongoliet, Montserrat, Namibia Nauru, Niger, Nigeria,
Nya Kaledonien, Nya Zeeland, Oman, Pakistan,
Palestina, Papua Nya Guinea, Paraquay, Qatar,
Rwanda, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint
Martin, Saint Vincent och Grenadinerna, Sa-moa,
Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Sudan, Surinam, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania,
Tchad, Togo,Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien,
Turkmenistan, Turks- och Caicosöarna, Uganda

