Erbjudandeblad

Öresundpriser

Lönsamt
när du ringer
mer än
9 min/mån!*

För dig som
jobbar i hela
Öresundsregionen

Priser för företag (exkl. moms)
Månadsavgift:

29 kr/månad

Öppningsavgift:		

0,55 kr/samtal

Ringa i Danmark:		

0,55 kr/minut

Ringa till Sverige:		

0,55 kr/minut

Ta emot samtal i Danmark:

0,00 kr/samtal/minut

Sms:a i Danmark:		

0,55 kr/sms

Sms:a till Sverige:		

0,55 kr/sms

Ringa till fasta nummer i Danmark:

0,55 kr/minut

Ringa till mobila nummer i Danmark: 0,95 kr/minut
Sms:a till Danmark:		

Behöver du ta med dig kontoret över
sundet? Ring, sms:a och ta emot
samtal med riktigt låga priser på båda
sidor av sundet.
Öresundspriser är en tillvalstjänst som är speciellt
framtagen för dig som ofta reser över sundet i
jobbet. Tjänsten gäller när du ringer med Telia
och gör det billigare både att ringa och ta emot
samtal samt att sms:a när du jobbar på andra
sidan Öresund.
Månadsavgiften på 29 kronor har du faktiskt sparat
in redan innan du ringt 10 minuter i Danmark*.
Dessutom blir det billigare både att ringa och att
sms:a från svenska sidan till Danmark. Du kan
alltså räkna med att du snabbt tjänar på att välja
Öresundspriser.
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* Utan tjänsten Öresundspriser eller vid uppkoppling via annan operatör
än Telia i Danmark kostar det 3,75 kr/min att ringa inom Danmark och till
Sverige, 1,44 kr/min att svara samt 1,04 kr/meddelande att skicka sms.

0,55 kr/sms

För att använda Öresundspriser krävs ett Telia Jobbmobilabonnemang och tjänsten börjar gälla dagen efter köpet.
Öresundspriser löper på som en prenumerationstjänst där
månadsavgiften 29 kr och samtalen debiteras på din faktura.
Vid nybeställning är tjänsten bunden i 30 dagar, och kan
därefter sägas upp när som helst. Vid uppsägning kan
tjänsten inte beställas på nytt under 30 dagar.
Prislistan för Öresundspriser gäller inte betalnummer,
mediasamtal eller liknande nummer, internetuppkopplingar
(modempoolsnummer), nummerupplysning, telefonautomater eller ip/isdn-abonnemang.

Så här skaffar du Öresundspriser:
– Sms:a Öresundspriser till 4466
– Gå till Mina sidor på arbetet på telia.se
– Ring kundtjänst, 90 400
– Eller besök någon av våra butiker eller återförsäljare

