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Telia lanserer nye ubegrenset dataabonnement
Telia fornyer sitt populære Telia X-abonnement og introduserer Telia X
Normal, RaskogMaxtil nye kunder. Nå får du ubegrenset data med ulike
hastigheter opptil 100 GB tilpasset ditt personlige bruk.
– Telia X har vært ett av våre mest populære mobilabonnement noensinne
siden vi som første store aktør lanserte det med ubegrenset data i 2019, og vi
vet at kundene setter stor pris å slippe å tenke på databruk, sier Pål Rune
Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge. – Når vi nå fornyer Telia X og
introduserer hastigheter på 15, 150 og 1000 Mbit/s gjør vi ubegrenset data

tilgjengelig for flere, samtidig som nye kunder kan velge det abonnementet
som best passer deres bruk, enten det er strømming, gaming eller deling av
mobilnett. Uavhengig av om man velger Telia X Normal, Rask eller Max kan vi
love en enkel og bekymringsfri mobilhverdag, perfekt tilpasset vårt nye og
raskt voksende 5G-nett.
Nye Telia X fra Telia ser slik ut:
•
•
•

Telia X Normal med ubegrenset data og fart på 15 Mbit/s opptil
100 GB
Telia X Rask med ubegrenset data og fart på 150 Mbit/s opptil
100 GB
Telia X Max med ubegrenset data og fart på 1 000 Mbit/s opptil
100 GB

– Vi er samtidig opptatt av å gjøre det attraktivt for kunder som har flere
tjenester samlet hos oss. Det betyr at hvis du har mobil og TV eller internett
fra Telia, får du på Telia X Normal og Rask doblet hastigheten fra henholdsvis
15 til 30 Mbit/s og 150 til 300 Mbit/s uten ekstra kostnad, sier Kaalen
Dagens tilleggsfordeler på Telia X videreføres på alle tre abonnement.
– 5G er selvfølgelig inkludert, og er dere flere i familien som ønsker samme
type abonnement koster det kun 399 kroner for hver ekstra Telia X-bruker
som legges til, sier Kaalen. – Videre får du trygghetsforsikringene IDforsikring, Nettslett og Appkjøp-forsikring inkludert.
Fakta om de nye Telia X-abonnementene:
•

Telia X Normal:
•
Ubegrenset data og fart på 15 Mbit/s opptil 100 GB,
inkludert 5G
•
Koster 499 kroner per måned
•
Inntil 30 GB kan brukes i EU, EØS, Storbritannia og
Sveits, deretter 3,73 øre per MB

•

Telia X Rask:
•
Ubegrenset data og fart på 150 Mbit/s opptil 100
GB, inkludert 5G
•
Koster 549 kroner per måned
•
Inntil 30 GB kan brukes i EU, EØS, Storbritannia og
Sveits, deretter 3,73 øre per MB

•

Telia X Max:
•
•
•

Ubegrenset data og fart på 1 000 Mbit/s opptil 100
GB, inkludert 5G
Koster 699 kroner per måned
Inntil 42 GB kan brukes i EU, EØS, Storbritannia og
Sveits, deretter 3,73 øre per MB

•

Hastigheten på alle Telia X-abonnementene reduseres til 3
Mbit/s etter 100 GB

•

Legg til flere tilsvarende Telia X-abonnement på samme faktura
for kun 399 kroner per ekstra bruker

•

Alle Telia X-abonnementene har følgende trygghetsforsikringer
inkludert:
•
ID-Forsikring: Hvis du har blitt utsatt for
identitetstyveri, dekker ID-forsikringen utgifter til
juridisk bistand. Du vil få hjelp til å hindre
ytterligere misbruk, reise krav om erstatning for
økonomisk tap, og til å fjerne uberettigede
betalingsanmerkninger.
•
Nettslett: Med Nettslett får du råd om hvordan du
kan unngå at personlig informasjon blir spredt på
nettet, i tillegg til veiledning og hjelp til å fjerne
uønsket eller krenkende innhold fra nettet samt å

•

stenge falske profiler opprettet i ditt navn.
Appkjøp-forsikring: Hvis du har barn som har gjort
kjøp ved en feil, eller uten å ha fått lov til det, så vil
Appkjøp-forsikringen kunne erstatte det økonomiske
tapet.

•

Alle Telia X-abonnementene har 1000 ringeminutter til Norden
og Baltikum inkludert

•

Eksisterende Telia X-kunder beholder samme vilkår, priser og
hastigheter som tidligere. Unntaket er hvis kunden ønsker å
legge til nye Telia X-abonnement på samme faktura. Da må alle
de eksisterende abonnement endres til Telia X Normal, Rask eller
Max for å kunne få familierabatt.

-Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk
infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett,
mobil og smart hjem-teknologi.
Vi er Norges største utfordrer og våre om lag 2 300 dyktige medarbeidere
jobber hver dag for å utfordre hvordan ting kan gjøres bedre for å forenkle
hverdagen til bedrifter, for samfunnet og for menneskene som bor her.
Gjennom våre produkter og tjenester utgjør vi navet i det digitale
økosystemet i Norge, og vi gir våre kunder tilgang til det som er viktig for
dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.
Telia Norge er en del av Nordens største telekomselskap, Telia Company. Vi

har merkevarene Telia, OneCall, MyCall og Phonero.
Vi er Telia. Norges største utfordrer.
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