
• Fria internsamtal
• Flexibel och kostnadseFFektiv
• Fastnummer ingår
• pålitlig mobiltäckning (telias nät)
• Fungerar med alla mobilteleFoner

99 kr/mån*

*Kostnaden anger pris/nummer. Kostnad för mobilabonnemang tillkommer.

phonera sip-trunk mobil

Flytta mobilen till växeln
med phonera sip-trunk mobil kan du, på ett säkert och enkelt sätt, ansluta din växel med era mobiltelefoner 
till det allmänna telenätet. genom att integrera mobilerna med växeln kan ni dra nytta av alla smarta 
växeltjänster även i era mobiltelefoner. Självklart finns de vanliga mobila tjänsterna, såsom mobilsurf, SMS 
och mms tillgängliga. själva anslutningen sker direkt över internet.

inkommande samtal
Alla inkommande samtal, via fasta telenätet eller mobilnätet, 
styrs in till växeln som i sin tur dirigerar det till rätt anknytning. 
Växeln kan styra samtalet till flera anknytningar så att det t.ex. 
ringer samtidigt i mobiltelefoner och fasta telefoner. Du väljer 
själv vilken telefon du svarar i och har även möjlighet att växla 
mellan dina enheter. 

utgående samtal
Även dina utgående samtal, via fast eller mobil telefon, styrs 
via växeln. Växeln avgör om samtalen skall gå via allmänna  
telenätet eller direkt till en mobil eller fast telefon. Växeln kan 
då också avgöra vilket nummer som skall visas utåt. Du kan 
också använda kortnummer direkt i mobilen, utan onödiga  
appar eller callback-lösningar. Utgående mobilsamtal från ut-
landet, SMS, MMS samt mobildata styrs inte via växeln.

tryggt och säkert
All fysisk utrustning som används för din IP-baserade mobila 
växel övervakas dygnet runt. Om ett fel uppstår går ett larm och 
vi skapar omedelbart ett ärende i felhanteringssystemet. Där-
efter påbörjas felsökning och avhjälpning. Felets art och din 
servicenivå (SLA) avgör hur ärendet prioriteras. Övervakningen 
sträcker sig fram till din fysiska växel.

vill du veta mer? kontakta oss på telefon 040-622 10 60,  
e-post info@phonera.se eller besök www.phonera.se



Phonera 

Fast Anknytning 
Flex
Abonnemanget Fast anknytning Flex, är framtaget för dig som är en del i företagets 
växel men som inte har behov av en mobiltelefon. Med abonnemangens samtals-
priser kan du ringa till hela världen till förmånliga priser. Vilka samtalspriser du får 
beror på vilken minimidebitering du väljer.

 
 
 

Prislista inom Sverige

Varför välja Phonera Fast Anknytning:
• Få del av växelns fördelar
• Fria interna samtal
• Ring utlandssamtal till förmånlig prislista
• Valfri minidebitering

* Ytterligare avgifter kan tillkomma beroende på telefonitjänst. 

Utlandssamtal från mobilen debiteras enligt Mobil Utland, utlandsamtal från fasta telefoner debiteras enligt Utlandsprislista för Fast telefoni. Prislistor finns på www.phonera.se Faktu-
raavgift tillkommer vid utskick av pappersfaktura. Kostnadsfritt med autogiro eller e-postfaktura. Samtliga priser är angivna per påbörjad minut samt exklusive moms. Ev fraktavifter 
tillkommer. Prislistan gäller fr.o.m 1 oktober 2013 och gäller, efter eventuell bindningstid, löpande med 3 månaders uppsägning. Med reservation för eventuella tryckfel och felskrivningar.

Flex 1000 Flex 3000 Flex 5000 Flex 10 000

Månadsavgift* 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Minidebitering 1 000 kr 3 000 kr 5 000 kr 10 000 kr

SAMTAL

Öppningsavgift 0,11 kr 0,08 kr 0,08 kr 0,03 kr

Riks- och lokalsamtal 0,15 kr 0,12 kr 0,09 kr 0,05 kr

Mobilsamtal 0,79 kr 0,69 kr 0,59 kr 0,49 kr

ÖVRIGA TJÄNSTER

Kundtjänst 0,11 kr 0,11 kr 0,11 kr 0,11 kr

Betalsamtal Samtliga betalsamtal debiteras enligt respektive nummers prislista.

Debiteringsintervall 60 sekunder där inget annat anges.
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