
Produktblad 

Nu blir det enklare att få en tydligare 
kostnadskontroll på företagets mobil
abonnemang. Med Telia Delad faktura 
får medarbetaren två telefonnummer 
till sin mobiltelefon – ett för jobbet och 
ett för privat användning.

Lättare att skilja på arbete och fritid
Telia Delad faktura är en tillvalstjänst till mobilabon
nemanget på jobbet. Vi skickar två separata fakturor: 
en för företagsnumret och en för privatnumret. Den 
telefoniansvarige på företaget bestämmer vart fak
turorna ska skickas. Vanligast är att företagsnumrets 
faktura går till företagets faktureringsadress medan 
privatnumrets faktura går till hemadressen.

Enkel användning
Tjänsten innebär att medarbetaren får ett simkort 
med två separata telefonnummer: det ena för att 
använda mobiltelefonen i jobbet och det andra för 
privat bruk. Det nuvarande simkortet ersätts utan 
extra kostnad.

För att växla mellan telefonnumren stänger man bara 
av mobiltelefonen och slår på den igen. Därefter 
anges pinkoden för det mobilnummer som ska 
användas. Svårare än så är det inte. Och det går 
förstås att växla nummer precis när som helst.

Separat fakturering för 
privat användning av  
företagsabonnemanget

Telia Delad faktura

Bra att veta

Delad faktura separerar alla typer av privat användning 
från användning i företaget – alltså även t.ex. sms och 
mmsmeddelanden.
Det är företaget som är kund och ytterst betalnings
ansvarig för både användning i företaget och privat. 
Det är också företaget som ansvarar för att fakture
ringsadresserna är korrekta.
Det är inte möjligt att i efterhand flytta trafikdebitering 
från privatfakturan till företagsfakturan eller vice versa.
Användaren har ett Mobilsvar för alla meddelanden 
(företagets och de privata).
Tjänsten levereras med en automatisk vidarekoppling 
från privatnumret till företagsnumret.
En telefonbok används för alla kontakter i mobil
telefonen.
Gå in på www.telia.se/deladfaktura för mer detaljerad 
information om tjänsten. Där finns bland annat en 
användarhandbok med allt om hur man kommer igång 
och använder tjänsten.

Priser
Telia Delad faktura har en fast månadsavgift som 
faktureras på företagets mobilabonnemang. 
 Avgiften styrs av vilket sorts avtal företaget har med 
Telia. När man ringer jobbsamtal blir minutavgifterna 
desamma som idag. 

För den privata användningen finns en särskild pris
lista på www.telia.se/deladfaktura
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Telia Delad faktura beställs genom att den telefoniansvarige
på ditt företag kontaktar sin Teliasäljare. Det går också bra
att lämna en intresseanmälan på www.telia.se/deladfaktura.


