OÄNDLIG GEMENSKAP
I SVERIGES BÄSTA NÄT
Visst är det härligt att ses över en fika men ibland kan långa
avstånd eller hektiska scheman sätta stopp. Här listar vi några
populära sätt för att hålla kontakten med nära och kära.
VANLIGA SAMTAL

Det här är inte nytt för dig. Knappa in
numret till den du vill ringa.

SMS/MMS

En inbyggd funktion i din mobiltelefon
som gör att du kan skicka meddelande (SMS).
Du kan även skicka bilder eller filmer och då
kallas det MMS.

MESSENGER

En app där du kan skicka meddelanden,
ha gruppkonversationer, ringa samtal och videosamtal till andra som har den här appen. Går
att använda även om du inte har Facebook.

FACEBOOK

Håller dig uppdaterad på vad vänner
och familj gör. Du kan se vad de delar med
sig av på sin personliga sida. Faller lusten på
kan du dela din vardag. På Facebook hittar du
också evenemang som du kan anmäla dig till.

SKYPE

I första hand är Skype utvecklad för
videosamtal men ringa och chatta går också.
Den du kontaktar måste också ha Skype och
här finns en bra gruppfunktion för videosamtal
med hela familjen.

SNAPCHAT

Populär app bland de yngre och det
kan bero på att du kan använda roliga filter
och skicka bilder som, efter att mottagaren
har sett den, försvinner för gott. Du kan även
ringa videosamtal.

INSTAGRAM

En app för dig som gillar att fotografera.
Här kan du dela bilder och hitta andras
foton från hela världen. Du kan följa allt
från vänner och familj till kändisar och helt
okända. Kommentera och gilla bilder du
uppskattar! Här finns även en chatt och
videosamtalsfunktion.

WHATSAPP

En app där du kan skicka meddelanden
och ringa videosamtal. Du kan skapa
grupper, där du kan samla hela familjen
för gemensamma konversationer. De du
kontaktar måste också ha Whatsapp.

*I Fri surf sociala medier ingår apparna Facebook, Instagram, Messenger,
WhatsApp, Twitter, Kik, Pinterest, Viber, LINE, Welcome App och Snapchat.
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All trafik via appar kräver surf. Med Telia
har du alltid fri surf i sociala medier*
men kan även välja oändlig surf för allt annat.

