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Telia lanserar nya roamingtjänster för företag
Nu förenklar Telia ytterligare för de företagskunder som rör sig och gör affärer utanför Sveriges gränser. I dag lanserar man tre nya
roamingtjänster: Fastpris Europa – som är en tilläggstjänst för mobilabonnemang - samt Surf Norden och Surf Europa som är tilläggstjänster
för mobilt bredband.

Tjänsterna är framtagna för att ge kunden bättre kostnadskontroll genom att erbjuda en enhetlig prisstruktur. Kunden slipper fundera på hur stora
roamingkostnaderna är och kan arbeta utomlands till fast pris.

Unik tjänst
Fastpris Europa - en uppföljning av tjänsten Fastpris Norden - gäller inom EU/Norden/Schweiz och kostar 499 kronor per månad. För den summan får
kunden varje månad 1000 samtalsminuter, 1000 sms, 1000 mms och 1GB mobilsurf.

– Priserna gäller oavsett i vilket nät i respektive land kunden ringer, svarar, messar eller surfar. Detta är en unik tjänst, ingen annan svensk operatör erbjuder
i dag företagsmarknaden fastpris för både utlandssamtal och roaming i hela EU i sitt grunderbjudande, säger Gunnar Reinholdsen, Chef för
företagslösningar på Telia.

Här finns detaljerad information om Fastpris Europa

Säkrare surf
Tjänsterna Surf Norden och Surf Europa är tilläggstjänster till mobilt bredband. Med dessa kan kunden surfa inom antingen Norden/Baltikum eller
EU/Norden/Schweiz upp till 1GB per månad. Månadsavgiften för Surf Norden är 199 kronor och för Surf Europa 349 kronor. Vill kunden köpa till extra
surfkapacitet för Surf Norden och Surf Europa erbjuds paket om 200MB eller 500MB.

Här finns detaljerad information om Surf Norden och Surf Europa

Tjänsterna är bundna en månad men har därefter ingen uppsägningstid. Det går att växla mellan Fastpris Norden och Fastpris Europa, men inte till
surftjänsterna Surf Norden eller Surf Europa som är tjänster för mobilt bredband.

För mer information, kontakta gärna Lars Joelsson på 070 577 0237 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät,
tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber,
vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland
och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.


