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Telia Touchpoint 1 Startavgift Månadsavgift
Startkostnad 1 995 kr -

Grundpaketering Startavgift Månadsavgift
Användare med mobilt nummer 2 - 59 kr

Svarsgrupp med köfunktion - -

Tillval Startavgift Månadsavgift
Hänvisning och Närvarostatus  2, 3 - 10 kr

Fast nummer till användare 2 - 39 kr

Extra svarsgrupp 299 kr 99 kr

Fast nummer till svarsgrupp/menystyrning 4 299 kr 99 kr

10-nummerserie för fasta nummer 5 1000 kr 0 kr

100-nummerserie för fasta nummer 5 3000 kr 0 kr

Samtalsstatistik Bas 6 2000 kr 6 kr

Menystyrning 499 kr 99 kr

Extranummer 299 kr 99 kr

Softphone 2 299 kr 29 kr

Telefoniststöd 2 299 kr 99 kr

Tillägg för Bordstelefon 2, 7 299 kr 29 kr

Tillägg för Fristående telefon 7 299 kr 99 kr

1  För beskrivning av funktioner som ingår och tillval se produktblad för Touchpoint på 
telia.se/foretag. 

2  Faktureras som tillägg på användarens mobilabonnemang, övriga poster faktureras på 
företaget.

3  Tillvalstjänsten Hänvisning och Närvarostatus tilldelas alltid alla användare i lösningen, 
pris per användare.

4   Tillägg för att byta svarsgruppens mobilnummer mot ett fastnummer, mobilnummer 
ingår som standard. 

5  Nummerserie anskaffas alltid tillsammans med Fast nummer till användare  
eller svarsgrupp. 

6  Tillvalstjänsten Samtalsstatistik Bas omfattar alltid alla användare i lösningen, pris per 
användare. Faktureras på företaget.

7 Telefon köps i samband med beställning, via Cygate och levereras konfigurerad.         
 Befintliga telefoner eller andra modeller kan inte anslutas till lösningen.

Ingår alltid utan extra kostnad:
• Mobil App för smartphone (iPhone, Android).

•  Admin-webb: Ett webbaserade administrationsverktyg där företaget 
själv kan utföra de vanligaste ändringarna.

• Användarguider och Online stöd

•  Support och användarstöd – Gemensam ingång där alla på företaget 
får assistans på tel. 020-55 40 10. Det kan gälla felanmälan, råd och 
tips om handhavande, hjälp med inställningar i tjänsten osv.

Viktigt
Telia Touchpoint förutsätter att ni har Telia Företagsavtal eller  
Mobil Ramavtal.

Extra kort för mobilabonnemang kommer att stängas av.  


