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1 Telia Delad faktura 
– Separat fakturering för privat användning av 
företagsabonnemanget 

Telia Delad faktura är en tillvalstjänst till ditt mobila företagsabonnemang. Tjänsten 
innebär att du får ett sim-kort med två separata pin-koder. Det betyder att du har två 
åtskilda mobilnummer: det ena för att använda mobiltelefonen i jobbet och det andra för 
privat bruk. Ditt nuvarande sim-kort ersätts utan extra kostnad. 

Du byter mellan telefonnumren genom att först stänga av mobiltelefonen. När du sedan 
slår på den igen anger du pin-koden för det nummer som du vill använda. När du är 
inkopplad på det privata numret kommer den trafik och de tjänster som du använder att 
faktureras hem till dig på en separat faktura. 
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2 Så här kommer du igång 
När den telefoniansvarige har beställt tjänsten Telia Delad faktura åt dig händer följande: 
– Vi skickar ett brev hem till dig med information, bl.a. om vilket privat nummer du har fått 

och vilken pin-kod som gäller för detta nummer. 

– Om du inte redan har ett sim-kort med möjlighet för två nummer, skickas ett nytt sim-kort 
automatiskt hem till dig1. Du får också ett sms som talar om att sim-kortet är på väg. 

– När du har rätt sim-kort i mobiltelefonen kan du aktivera tjänsten. Du får också ett sms 
som talar om hur det går till. OBS! När tjänsten har aktiverats måste du ange en pin -
kod när du startar mobiltelefonen. Därför är det viktigt att du kan pin-koden för ditt 
företagsabonnemang innan du aktiverar tjänsten. Pin-koden för ditt företags-
abonnemang hittar du i bekräftelsebrevet för företagsabonnemanget (om du inte har 
ändrat den – läs mer i ”Hantering av pin-koder”). 

– Genom att skicka ett sms till nummer 6655 med texten Delad kommer nya inställningar 
att laddas ner i mobiltelefonen och tjänsten aktiveras. 

– Om installationen går bra2 får du sms inom en timme som bekräftar att tjänsten är 
aktiverad och klar att använda. 

– För att använda det privata numret slår du av och på mobiltelefonen, och anger pin-
koden för det privata nummret. Innan du har valt en egen pin-kod är denna 0000. 

– Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att omgående byta pin-koden 0000 till en egen 
pin-kod. Så länge pin-koden 0000 används kommer du att uppmanas att byta till en ny 
pin-kod. 

– Du byter mellan mobilnumren genom att först stänga av mobiltelefonen. När du slår på 
den igen anger du pin-koden för det mobilnummer du vill använda (läs mer i ”Så här 
använder du Telia Delad faktura”). 

 
 

                                                             
1 Äldre sim-kort ersätts kostnadsfritt med det nya sim-kortet. 
2 Om installationen av någon anledning misslyckas får du ett sms som uppmanar dig att försöka igen eller ringa vår kundtjänst. 
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3 Så här använder du Telia Delad faktura 
3.1 Viktigt att veta om telefonens funktion 
När tjänsten Telia Delad faktura har aktiverats på ditt sim-kort finns det några saker som 
du bör känna till: 
– Mobiltelefonen kommer att visa olika text på bildskärmen beroende på om du använder 

företagets nummer eller det privata numret. För företagets nummer är texten 
densamma (som innan du aktiverade Telia Delad faktura) – för det privata numret 
kommer bildskärmen att visa Telia Privat. 

– Telefonbok och meddelandearkiv på sim-kortet är gemensamt för de båda numren.  

– Information som lagras i själva mobiltelefonen (t.ex. Online-inställningar) lagras bara i 
en version (läs mer i ”Använda andra tjänster). 

– Mobilsvarsfunktionen är gemensam för de båda numren och du aktiverar ditt Mobilsvar 
första gången genom att ringa 133 från företagets nummer. 

3.2 Hantering av pin-koder 
Sim-kortet innehåller alltså två pin-koder, ett för företagets nummer och ett för det privata 
numret. Följande är bra att komma ihåg: 
– Pin-koderna för företagets nummer och det privata numret kan inte vara lika. 

– När tjänsten aktiveras kommer pin-kodskontrollen automatiskt att slås på i 
mobiltelefonen (om du har stängt av den). Därför är det viktigt att du kan puk-koden för 
ditt företagsabonnemang innan du aktiverar tjänsten.  

 – Pin-kod för företagets nummer ändras inte och den återfinns i bekräftelsebrevet för 
företagsabonnemanget (om du inte har ändrat den).  

 – Pin-kod för det privata numret är 0000 efter aktivering och innan du har valt en egen 
pin-kod. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att omgående byta pin-koden 0000 
till en egen pin-kod. Så länge pin-koden 0000 används kommer du att uppmanas att 
byta till en ny pin-kod. 

– Om du vill byta pin-kod kan du göra det för företagets nummer respektive det privata 
numret var för sig3. Hur man byter pin-kod beror på vilken mobiltelefon du har. Mer 
information hittar du i telefonens bruksansvisning. 

– Puk-koden är gemensam för de båda mobilnumren5. 

– Om du har glömt den ena eller båda pin-koderna gör du något av följande:  
 – Ring vår kundtjänst som i sin tur kan skicka ett brev med företagsnumrets pin-kod4. 

Det går till den adress som finns registrerad för företagets nummer.  
 – Efter tre felaktiga pin-kodsinmatningar (oavsett om det gäller företagets nummer 

eller det privata numret) kommer båda numren att låsas. För att låsa upp sim-kortet 
använder du puk-koden5. 

– När du låser upp sim-kortet med puk-kod då du startar mobiltelefonen eller är 
inkopplad på företagets nummer, kommer du att få ange en ny pin-kod för företagets 
nummer. Pin-koden för det privata numret blir 0000 efter denna upplåsning. 

– Om du låser upp sim-kortet med puk-kod när du är inkopplad på det privata numret, 
kommer du att få ange en ny pin-kod för det privata numret. Pin-koden för företagets 
nummer förändras inte. 

 

                                                             
3 Pin-koderna måste vara olika och du kan inte heller välja pin-kod 0000. 
4 Om du kontaktar kundtjänst kan de av säkerhetsskäl inte lämna ut koden. 
5 Puk-koden återfinns i bekräftelsebrevet för företagets abonnemang.  
Den telefoniansvarige kan också hitta den i verktyget Mobil Administration. 
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3.3 Två olika fakturor 
Med Telia Delad faktura får du två separata fakturor; en för företagets nummer och en för 
ditt privata nummer. Den telefoniansvarige på ditt företag bestämmer vart fakturorna ska 
skickas i samband med beställningen av tjänsten. Vanligtvis går företagets faktura till 
företagets faktureringsadress, medan ditt privata nummers faktura går till din hemadress. 
När du använder det privata numret kommer alla samtal, meddelanden och datatrafik att 
debiteras på det privata numrets faktura.  
 
 

Bra att veta 
– Det är företaget som är kund och ytterst betalningsansvarig för båda fakturorna. 

– Vid utebliven betalning av den privata fakturan kommer du som användare att få en 
påminnelse. Anstånd på den privata fakturan beviljas inte. Om fakturan förfaller 
inlämnas detta som krav till inkasso där företaget har det yttersta betalnings-
ansvaret för båda fakturorna. 

– En skuld- eller stöldstängning påverkar båda numren – oavsett vilket nummer som 
det ursprungligen gäller. 

– Arbetsgivaren kan inte beställa tjänsten Specificerad räkning på det privata 
numret. Däremot kan arbetsgivaren i efterhand begära en fakturaspecifikation, 
eftersom företaget äger abonnemanget. 

– Du kan välja att betala via autogiro istället för via vanliga pappersfakturan för ditt 
privata nummer. 

– Det är inte möjligt att i efterhand flytta kostnadsposter mellan fakturorna. 
 
 

3.4 Ringa i arbetet eller privat 
 Ringa företagssamtal  
 1. Slå på mobiltelefonen  
 2. Mata in mobiltelefonens pin-kod för företagets nummer  
 3. Mobiltelefonen startar med företagets nummer (bildskärmen oförändrad) 

 Ringa privatsamtal  
 1. Slå på mobiltelefonen  
 2. Mata in mobiltelefonens pin-kod för ditt privata nummer  
 3. Telefonen startar med ditt privata nummer (bildskärmen visar Telia Privat) 

 Växla mellan företags- och privatsamtal  
 1. Stäng av mobiltelefonen  
 2. Slå på mobiltelefonen  
 3. Mata in mobiltelefonens pin-kod för ditt privata nummer  
 4. Mobiltelefonen startar med ditt privata nummer (bildskärmen visar Telia Privat) 

 Lyssna av ditt Mobilsvar  
 1. Ring 133 (samma Mobilsvar gäller för företag och privat) 
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Bra att veta 
– Hemligt nummer kommer automatiskt att vara aktiverat för det privata numret. 

Nummerpresentation kommer att fungera ändå, men vi skickar inga uppgifter om 
det privata numret till nummerbyråer. Det innebär att ditt privata nummer och din 
användaradress (hemadress) inte kommer att synas i t.ex. telefonkatalogen. Om 
du vill kan den telefoniansvarige ta bort denna funktion.  

– Det finns en risk med att ta bort Hemligt nummer för det privata numret, om 
funktionen är aktiverad för företagets nummer – då kan nämligen kundnamn och 
kundadresser komma upp vid nummerbyråsökning på t.ex. privat nummer. 

 

 
 

3.5 Ta emot samtal (inklusive Mobilsvar) 
Telia Delad faktura levereras med en förinställd automatisk vidarekoppling (vid Ej nåbar/Ej 
svar) från det privata numret till företagets nummer. Vidarekopplingarna på företagets 
nummer är oförändrade i och med att du skaffar tilläggstjänsten Telia Delad faktura.  

Dessutom har företagets nummer och det privata numret en gemensam Mobilsvars-
funktion. Det betyder att alla samtal som vidarekopplas (från de två numren) hamnar i 
samma Mobilsvar. Du får en sms-avisering om ett inkommet Mobilsvar – oavsett vilket 
nummer som är inkopplat. När du ringer 133 kommer alla meddelanden att läsas upp (i 
kronologisk ordning).  
 

 Företagets nummer 
aktivt 

Privata numret aktivt Mobiltelefonen 
avstängd  

(eller utanför täckning) 

Någon ringer till 
företagets nummer  

 

Du svarar som vanligt. 

Samtalet kopplas till 
Mobilsvar (om du inte  
kan svara).6 

 

Samtalet kopplas till 
Mobilsvar. 

Sms-avisering dyker 
upp direkt. 

 

Samtalet kopplas till 
Mobilsvar 

Sms-avisering dyker 
upp när mobiltelefonen 
slås på. 

Någon ringer till 
privat nummer 

 

Samtalet vidarekopplas 
till företagets nummer och 
du svarar som vanligt. 

Samtalet kopplas till 
Mobilsvar (om du inte kan 
svara).6 

Du svarar som vanligt. 

Samtalet kopplas till 
Mobilsvar (om du inte 
kan svara).6 

 

Samtalet kopplas till 
Mobilsvar 

Sms-avisering dyker 
upp när mobiltelefonen 
slås på. 

 
 
Obs! Ovanstående tabell förutsätter att du inte har ändrat dina vidarekopplingar. För 
företagets nummer gäller vidarekoppling till Mobilsvar när du inte kan nås eller svara. För 
det privata numret gäller vidarekoppling till företagets nummer när du inte kan nås eller 
svara. Om du redan pratar i din mobiltelefon tutar det upptaget hos den som söker dig. 
 

                                                             
6 6. Sms-avisering dyker upp direkt. 
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Bra att veta 
– Samma svarsmeddelande spelas upp i Mobilsvar vilket nummer man än har ringt till. 

– Du aktiverar ditt Mobilsvar första gången genom att ringa 133 från företagets 
nummer. Då får du också läsa in det hälsningsmeddelande som blir detsamma 
oavsett om den som ringer har ringt företags- eller privat nummer. Har du redan 
aktiverat Mobilsvar med ett hälsningsmeddelande är det detta som gäller. 

– Du kan ändra de förinställda vidarekopplingarna – läs mer i bruksanvisningen till din 
mobiltelefon. 

– När du ringer Mobilsvar debiteras det nummer som är inkopplat för tillfället. 

– Om du inte vill ta emot privatsamtal när du har företagets nummer inkopplat, sätter 
du upp en vidarekoppling för privat nummer (Ej nåbar) till Mobilsvar. 

– Om du får en sms-avisering om ett Mobilsvarsmeddelande men inte lyssnar av detta 
via 133 innan du byter till privat nummer, kommer en ny avisering när du byter till 
privat nummer. Om du däremot lyssnar av ett meddelande innan du växlar till det 
andra numret, kommer ingen ny avisering. 

– I kapitlet “Använda tjänsten i utlandet” kan du läsa mer om hur Telia Delad faktura 
fungerar i utlandet – t.ex. vidarekopplingar och användning av Mobilsvar. 

 
 
 

3.6 Använda andra tjänster 
Du kan använda alla de tjänster som finns tillgängliga för respektive mobilnummer. Det 
kan dock skilja på vad du har tillgång till. Om du har en tjänst (t.ex. OnLine) på företagets 
nummer, så har du den inte automatiskt på ditt privata nummer – utan behöver kanske 
beställa den separat.  

Trafikavgifterna för tjänsterna debiteras på det mobilnummer som är inkopplat för tillfället. 

Det finns flera tjänster, som förutsätter att vissa inställningar är gjorda på mobiltelefonen 
(t.ex. mms). Eftersom dessa inställningar lagras i mobiltelefonen blir de tillgängliga från 
båda numren. Men det kan samtidigt innebära att inställningarna bara finnas i en version 
– så att du t.ex. bara kan konfigurera ett enda e-post-konto. Inställningarna kommer att 
gälla för både företagets nummer och ditt privata nummer; eventuella trafikavgifter 
kommer att hamna på fakturan för det mobilnummer som du för tillfället använder. 

Se gärna över inställningarna i din mobiltelefon så undviker du att kostnader hamnar på 
”fel” faktura. Ett tips är att ta bort automatisk hämtning av e-post (t.ex. varje halvtimme) 
och i stället hämta e-posten manuellt. 

3.7 Sms och mms 
Om någon skickar ett sms eller mms till ditt privata nummer får du meddelandet (eller en 
avisering) först när du startar mobiltelefonen med pin-koden för det privata numret. 

Om någon skickar ett sms eller mms till ditt företags nummer får du meddelandet (eller en 
avisering) först när du startar mobiltelefonen med pin-koden för företagets nummer. 

Meddelandearkiv (och telefonbok) är gemensamt för företagets nummer och det privata numret. 
Det betyder att när du väl har tagit emot ett sms eller mms, kan du komma åt det oavsett vilket 
mobilnummer som är inkopplat. Om du väljer att svara på ett sms visas det inkopplade 
mobilnumret som avsändare (kostnaden för detta sms kommer på motsvarande faktura). 
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Bra att veta 
– Tänk på att sms och mms sparas maximalt 72 timmar. 

– Vissa telefoner kräver att du laddar ner mms-inställningar även på det privata 
numret för att mms-tjänsten ska fungera riktigt. 

 

 

3.8 Priser 
Telia Delad faktura har en fast månadsavgift som automatiskt hamnar på företagets 
faktura. Den telefoniansvarige kan ändra detta så att avgiften istället hamnar på det 
privata numrets faktura. 

Telia Delad faktura har en särskild prislista för tjänster och trafik för det privata numret. 
Den är skild från företagets prislista. För aktuell prislista, se www.telia.se/deladfaktura 

 

3.9 Använda Telia Delad faktura i utlandet 
Du kan använda både företagets nummer och ditt privata nummer när du är utomlands. 

 
Viktigt att tänka på 
– Kontrollera och ändra dina vidarekopplingar för respektive telefonnummer om du inte 

vill överraskas av oönskade kostnader (läs mer i “Ta emot samtal utomlands”). 

– När du kommer hem bör du kontrollera att mobiltelefonen uppdaterar sig för båda 
numren – starta mobiltelefonen med pin-kod för både företagets och ditt privata 
nummer. Då undviker du onödiga vidarekopplingar via utlandet, som i sin tur kan 
medföra dubbla utlandstaxor. 

– I övrigt gäller våra vanliga rekommendationer vid utlandsvistelse, se www.telia.se 

 

 
Bra att veta 
Som nämnts tidigare, så visar mobiltelefonen olika text på bildskärmen beroende på 
om du använder företagets nummer eller det privata numret. Beroende på vilken 
telefon du har kommer detta även att fungera när du är i utlandet. Vissa telefoner 
klarar dock inte av detta och då visas t.ex. i stället bara den utländska operatörens 
namn på bildskärmen. Enstaka telefonmodeller kan uppvisa samma problem i Telias 
3G-nät. 

 

3.10 Ringa från utlandet 
 Företagets nummer inkopplat  
 – Priser enligt avtalets mobila utlandsprislista  
 – Debiteras på företagets faktura. 
 Privat nummer inkopplat  
 – Enligt aktuell utlandsprislista för Telia Delad faktura, se www.telia.se/deladfaktura  
 – Debiteras på ditt privata nummers faktura. 
 Lyssna av Mobilsvar  
 – du lyssnar av Mobilsvar debiteras du enligt gällande utlandsprislista beroende på 

vilket mobilnummer som är inkopplat. 
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3.11 Ta emot samtal utomlands 
När du åker utomlands bör du alltid kontrollera dina vidarekopplingar för respektive 
telefonnummer och ändra om du inte vill använda tjänsten under din utlandsvistelse. 
Vidarekoppling som sker över utlandet kan nämligen medföra dubbla utlandstaxor. 

Du kan t.ex. använda Vidarekoppling Direkt till Mobilsvar när du inte vill bli nådd på det 
ena eller båda numren, men ändå vill ha möjlighet att ringa ut. Då vidarekopplas 
inkommande samtal direkt till Mobilsvar utan att det ringer i mobiltelefonen. Samtidigt kan 
du ha telefonen igång hela tiden för att själv ringa och ta emot sms/mms (inkl. aviseringar 
från Mobilsvar). 

Denna rekommendation gäller speciellt för privatnumret, som har en fördefinierad 
vidarekoppling till företagsnumret. För att Vidarekoppla Direkt till Mobilsvar för 
privatnumret, så startar du telefonen med privatnumret och gör följande : 

1. Tryck                     +46673 (privatnr utan första nollan) och     . 

2. Koppla in din vidarekoppling med [sänd] knappen. 

När man använder Vidarekoppling Direkt fungerar inte de vidarekopplingar man gjort 
tidigare. Ta bort Vidarekoppling Direkt när du inte behöver den, så återaktiveras de 
tidigare vidarekopplingarna. 
 

3.12 Urkoppling Vidarekoppling Direkt 
1. Tryck                     .  

2. Koppla ur din vidarekoppling med [sänd] knappen. 

Se www.telia.se för mer information om vidarekopplingar och hur du kopplar in/ur dessa. 
 

3.13 Använda tjänster 
Du kan använda tjänster (t.ex. sms och mms) när du är utomlands. De kommer att 
debiteras på det mobilnummer som är inkopplat för tillfället. Priset blir enligt aktuell 
utlandsprislista (avtalets mobila utlandsprislista för företagets nummer och utlandsprislista 
för Telia Delad faktura för det privata numret). 

I den mån du måste betala för att ta emot trafik (t.ex. mms i utlandet) sker debitering på 
det mobilnummer dit meddelandet skickats. 
 

3.14 Administrera abonnemang och tjänster 
– De två telefonnumren presenteras var för sig i Mina Sidor på Arbetet, vilket ger dig 

möjligheter att administrera vissa egenskaper. 

– Den telefoniansvarige på ditt företag har ytterligare möjligheter att administrera de 
båda telefonnumren via Mobil administration. 

– Du kan kontrollera saldot på telefonnumren var för sig – via Mina Sidor på Arbetet, 
talsvar och kortnummer 
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4 Avsluta 
Om du vill avsluta Telia Delad faktura vänder du dig till den telefoniansvarige på ditt 
företag. Då kommer en slutfaktura att skickas hem till dig. Dessutom skickas ett nytt  
sim-kort för företagsabonnemanget till ditt företag.  

Om du vill ta med dig ditt privata nummer kan den telefoniansvarige överlåta det till dig 
som privatperson i samband med att Telia Delad faktura avslutas. 
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