Fast telefoni Fastpris för företag
Gäller fr.o.m. 2021-11-15. Alla priser presenteras i SEK och exkl. moms.

Det ska vara billigt att ringa med telefoni via bredbandet!
Med Fastpris ringer du gratis till mobiler och fasta telefoner inom Sverige.
Se nästa sida för mer information och tillägstjänster.

PRISLISTA

FASTPRIS

Månadsavgift för abonnemang

189 kr

Startavgift 1

495 kr

Telefoniadapter

Ingår

Öppningsavgift för samtal till fasta och mobila nät i Sverige 2

0 kr/samtal

Samtal till fasta och mobila nät i Sverige

0 kr/min

Samtal till nödnummer 112

0 kr/min

Samtal till 020-nummer

0 kr/min

Videosamtal till svenska abonnemang

0 kr/min

Röstbrevlåda

Ingår

Samtal till röstbrevlåda

0 kr/min

Betalsamtal (0900-, 0939-, 0944-, och 099-nummer)

Avgiften bestäms av leverantören för betalsamtalstjänsten

Nummerupplysning (118-nummer)

Avgiften bestäms av leverantören för betalsamtalstjänsten

1

Startavgift 245 kr med 24 månader bindningstid. 2 För utlandssamtal gäller en öppningsavgift á 0,39 kr/samtal.

Samtal till 077-nummer debiteras 0,090 kr/min. Samtal till 020-, 0200- samt 112-samtal är helt gratis. Samtal till betalnummer debiteras per påbörjad minut. Med
prislist Fastpris debiteras betalsamtal, modempooler och liknande enligt ordinarie samtalstaxa. Samtal till röstbrevlådan debiteras som ett samtal till fasta nätet.
SÄRSKILDA VILLKOR: Bindningstid enligt avtal. Porto på 99 kr tillkommer för utskick av telefoniadapter. Ej uthämtad försändelse debiteras 180 kr. Vid
uppsägning under pågående avtalstid debiteras resterande månadsavgifter. Uppsägning ska ske skriftligen.
Se fullständiga allmänna villkor på www.bredband2.com.

TILLVALSTJÄNSTER
Nummerpresentation

16 kr/mån

Telesvar

8 kr/mån

Hemligt nummer

Ingår

Spärr mot utlands-, betal- eller mobilsamtal

0 kr

Förfrågan/Pendling

0 kr/mån

Samtal väntar

0 kr/mån

Trepart

0 kr/mån

Vidarekoppling 1

0 kr/mån

ÖVRIGA TJÄNSTER
Flytt av abonnemang

0 kr

Portering av befintligt nummer

0 kr

Överlåtelse av abonnemang

200 kr

FAKTURA
Pappersfaktura (avgift/st)

50 kr

E-postfaktura (avgift/st)

25 kr

E-faktura (avgift/st)

0 kr

1

Du minutdebiteras enligt vald samtalsprislista för det vidarekopplade samtalet från din telefon till ett annat nummer.

www.bredband2.com/foretag
Kundservice
0770 – 811 010

