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Enkel prissättning
Prissättningen i Telia Företagsavtal beror på hur 
stor del av företagets telefoni som ligger hos Telia. 
Avtale t har två prisnivåer:
– Prisnivå Enbart fast eller mobil telefoni gäller om 
du enbart har dina fasta abonnemang alternativt 
enbart dina mobilabonnemang hos Telia.
– Prisnivå Fast och mobil telefoni gäller om du 
har både dina fasta abonnemang och mobil
abonnemang hos Telia. Då blir priserna betydligt 
förmånligare.

Teckna ett Telia Företagsavtal, så har 
du råd att använda företagets telefoner 
ännu mer. Det i sin tur ökar tillgänglig
heten och höjer servicegraden.

De förmånliga priserna gäller både 
samtal med era fasta telefoner och 
mobiltelefoner.

Samlad kommunikation sänker 
kostnadern a
Det finns flera fördelar med att samla företagets 
kommunikation hos Telia. Inte minst ekonomisk a. 
Med ett Telia Företagsavtal kan du sänka kostnadern a 
rejält. Avtalet ger förmånligare pris på både fasta och 
mobila samtal. Internt och externt; inom Sverige och 
till utlandet.
Villkor för att teckna Telia Företagsavtal är minst 
två (2) mobila eller två (2) fasta abonnemang eller 
en kombination av två (2) fasta och ett (1) mobilt 
abonneman g alternativt ett (1) fast och två (2) 
mobil a abonnemang.

Bättre tillgänglighet – nöjdare kunder
De förmånliga priserna gör att du och dina med
arbetare i högre grad kan nyttja era mobiltelefoner, 
utan att bekymra er för kostnaderna. Det ökar till
gängligheten och rörligheten på företaget. 
Ni blir nåbara oavsett var ni befinner er, och kan på 
så sätt ge snabbare besked och svara på frågor. 
Servicegraden höjs och kunderna blir nöjdare

Billigare telefon i 
för små och 
medelstor a företag

Telia Företagsavtal
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Bra att veta

Det här kan ingå
–  Telia Jobbmobil  mobila abonnemang för ditt 

företag.
– Telia Mobilt bredband.
–  Trafik, fasta abonnemang.
–  Telia Bredband Företag (fast bredband) med valfri 

hastighet.

Övrigt
–  Trafiken från samtliga fasta abonnemang och 

mobil abonnemang hos Telia ska ingå i avtalet.
–  De fasta abonnemangen och mobilabonnemangen 

måste tillhöra samma organisationsnummer.
–  Telia som förval krävs på nationell och internationell 

fast trafik.
–  Avtalet gäller tills vidare med ömsesidig 

uppsägnings tid om tre månader.
–  Separata fakturor skickas för de fasta abonne

mange n (inklusive Telia Bredband Företag) och 
mobilabonnemangen.

– Avtalet kan inte kombineras med andra avtal.

Bredband Företag
Med prisnivå Fast och mobil telefoni kan du beställa 
Telia Bredband Företag (fast bredband) med valfri 
hastighet till ett förmånligare pris.

Lägre pris på Telia Jobbmobil
Då du samlar dina Jobbmobiler hos Telia och Telia 
Företagsavtal, får du förmånligare månadsavgifter 
samt lägre trafikavgifter.

Mobilsamtal inom företaget
 0 kr/min mellan företagets mobiler om du väljer till 
Internprisgrupp.

Fast pris på fast telefoni
Om du låter avtalet omfatta både fast och mobil 
telefoni kan du välja fast pris för fast telefoni – ring 
för 0 kr/min från företagets fasta telefoner till Telias 
mobila nät och alla fasta nät.
Fast pris gäller företagets alla fasta abonnemang 
(inkl. fax). En fast månadsavgift tas ut per abonne
mang eller kanal (se separat prislista på telia.se/tfa)

TS
P

16
87

_9
1

30
5

Teckna ditt Telia Företagsavtal i någon av Telias butiker eller hos 
våra återförsäljare. Du kan också beställa via kundtjänst, tel. 90 400.
På telia.se hittar du mer information och aktuella priser.

Telia Företagsavtal


