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Teloteket AB, 556819-1992

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Beslut om avskrivning av tillsynsärende 
rörande allmänt tillgänglig information om 
priser och taxor 

Saken
Beslut om avskrivning av tillsynsärende rörande allmänt tillgänglig information 
om priser och taxor med diarienummer 17-11920.

_____________________

Post- och telestyrelsens beslut
Post- och telestyrelsen avskriver tillsynsärendet från vidare handläggning.

Bakgrund
Post- och telestyrelsen (PTS) inledde den 18 december 2017 ett tillsynsärende 
mot Teloteket AB avseende bestämmelsen om information om priser, taxor 
och allmänna villkor i 5 kap. 17 § lagen om elektronisk kommunikation (LEK). 

Efter att PTS begärt in ett yttrande har Teloteket AB anfört dels att 5 kap. 17 §
LEK inte är tillämplig på bolagets verksamhet eftersom bestämmelsen endast
omfattar slutanvändare som är konsumenter, och dels att bolaget har relevant
prisinformation på sin webbplats. 

Den 18 april 2018 underrättades Teloteket AB avseende PTS misstanke om att 
bolaget inte uppfyller kraven på tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell 
information om gällande priser. I underrättelsen framhölls PTS misstanke om 
att Teloteket AB saknar allmänt tillgänglig information på sin webbplats 
angående avgifter för de tjänster som erbjuds, såsom abonnemangsavgifter, 
eventuella avgifter för tillhörande utrustning, samt övriga återkommande 
avgifter. Teloteket AB skulle även förtydliga, i sin prislista, hur 
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abonnemangsavgifterna för tjänsterna Teloteket Företagsmobil och Teloteket 
Affärspaketet påverkas om abonnenten uppnår ”extrem användning”.

Den 2 maj 2018 inkom Teloteket AB med ett yttrande och en uppdaterad 
prislista. I den uppdaterade prislistan har bolaget tagit bort den otydlighet som 
rörde formuleringen ”extrem användning” samt lagt till månadsavgifter för de 
olika abonnemang som erbjuds. 

Skäl
PTS finner, med anledning av att Teloteket AB har vidtagit rättelse i enlighet 
med PTS underrättelse, att ärendet ska avskrivas från vidare handläggning. 

Dijana Malicbegovic
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