
Jag beställer fiber!
Tillval Digital-tv kanalpaket *

TV4 (89 kr/mån*)

     Discovery Bas (39 kr/mån*)

Discovery On Demand (59 kr/mån*)

Barn med Disney (69 kr/mån*)

Viasat Golf ( 129 kr/mån*)

Viasat Sport (219 kr/mån*)

Viasat Premium ( 269 kr/mån*)

Viasat Guld ( 389 kr/mån*)

Viasat Film (189 kr/mån*)

C More Film (268 kr/mån*)

C More Sport (448 kr/mån*)

C More Family (348 kr/mån*)

C More Max (498 kr/mån*)

   

         Med reservation för eventuella prishöjningar

*) Krypteringsavgift 49 kr/månad tillkommer, dock endast 
en krypteringsavgift/hushåll.

Fler kanalpaket finns se prislista, skriv 
nedan vilket du väljer.         

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

OBS! Priser i denna blankett gäller vid 
beställning tom 2012-12-30 i Telias butik i Arvika. 

Jag beställer introduktions erbjudandet 
med kombination av tjänsterna bredband 
valfri hastighet, digital-tv med kanalpaket 
Lagom eller Stor, Telia Smart, 
bredbandstelefoni med prisplan mini för 
299kr/mån i 12 månader Därefter ordinarie 
pris (24 månaders avtalstid)

Snabbt och säkert bredband

10 Mbit/s för 299 kr/mån i 12 månader.  
därefter 517 kr/mån(Lagom)  587 kr/mån(Stor) 
Inklusive krypteringsavgift.
Telia Smart skickas ut efter ink. av tjänsterna. Frakt 99kr 
tillkommer vid utlämningstillfället. 

100/10 Mbit/s för 299 kr/mån i 12 månader.  
därefter 557 kr (Lagom) 627 kr (Stor) 
Inklusive krypteringsavgift
Telia Smart skickas ut efter ink. av tjänsterna. Frakt 99kr 
tillkommer vid utlämningstillfället.

100/100 Mbit/s för 299 kr/mån i 12 månader.  
därefter 617 kr (Lagom) 687 kr (Stor) 
Inklusive krypteringsavgift.
Telia Smart skickas ut efter ink. av tjänsterna. Frakt 99kr  
tillkommer vid utlämningstillfället

Till ovan kombination väljer jag följande 
kanalpaket

 Lagom 

Stor 

Vid beställning av ytterligare kanaler i denna kombination  
tillkommer 49kr i krypteringsavgift redan de 12 första 

månaderna.

 Jag vill beställa surfplattan Acer Iconia för 100kr i 
 månader i 12 månader. (ord. Pris 2995kr)  

(erbjudandet gäller till och med 24/11, efter  detta 
datum är det 100kr i 18 månader)



Personuppgifter

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer Ort

Lägenhetsnummer Önskat leveransdatum

Telefonnummer som ska ändras till bredbandstelefoni 

Nuvarande telefonioperatör

Mobilnummer för sms avisering:

Månadsräkning eller kvartalsräkning?

Datum

Underskrift

E-post:

Sälj-ID

Övriga noteringar.

Jag beställer Prisplan

Maxi för 199 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 69öre/samtal

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

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

       Plus för 0 kr/mån
15 öre/min till alla fasta telefoner, 
69 öre/min till mobiler dygnet runt. 
Öppningsavg. 69öre/samtal.

          Gäller dig som fyllt 60 år.

         Mini för 0 kr/mån
        20öre/min till alla fasta telefoner, 
69öre/min till mobiler dygnet runt. 
Öppningsavg. 69öre/samtal. 

Nuvarande bredbandsoperatör
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