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Telia Bas & Telia Bredbandstelefoni

Det säkraste och
billigaste sättet
att ringa!
Med ett fast telefonabonnemang får din Dygnet runt
bostad ett fast nummer där hela familjen Avtalet för dig som vill kunna ringa billigt hela tiden!
kan nås. Telia Bas ger dig vanlig analog Du ringer för 0 kr/min dygnet runt till alla fasta telefoner i Sverige. Du får också ett extra lågt pris på samtelefoni och Telia Bredbandstelefoni ger tal till alla mobiltelefoner i Sverige – bara 69 öre/min.
dig exakt samma tjänst, fast digitalt via
Kväll & helg
bredband.
Du ringer för 0 kr/min till alla fasta telefoner i SveTill båda abonnemangstyperna finns
det flera olika prisavtal att välja mellan,
utifrån dina egna ringvanor.
Telia Bas – telefoni i grunden
Telia Bas är vårt vanligaste abonnemang, som även
gör att du kan få Telia Bredband och Telia Digital-tv
via telejacket. På så sätt är Telia Bas verkligen en
bas för ditt digitala hem.
Den kanske största fördelen med Telia Bas är kanske
den otroliga tillförlitligheten: Vi övervakar nätet dygnet
runt för att upptäcka och förebygga fel. Vi har till och
med två separata nät så att trafiken kan kopplas om
ifall det skulle behövas. Allt detta bidrar till att 99,75
procent av alla samtal kommer fram utan avbrott
eller störningar.

Telia Bredbandstelefoni
– telefoni via bredband
Du ringer precis som vanligt med din vanliga telefon.
Det spelar ingen roll om du har bredband via telejacket eller via fiberuttag, bredbandstelefoni fungerar exakt likadant i båda fallen. Och om du redan har
Telia Bas och Telia Bredband är bredbandstelefoni
ett enkelt och billigt sätt att få en extra linje.
Dessutom ringer du för 0 kr/min till alla andra som
också har bredbandstelefoni från Telia.
Eftersom alla ringer olika mycket och vill olika tider
har vi tagit fram prisavtal* utifrån olika telefonvanor.

* Öppningsavgift på 69 öre/samtal. Gäller samtliga prisavtal.

rige när du själv är ledig. Gäller måndag till fredag
kl.18.00-8.00 och dygnet runt alla helger. Dessutom
får du riktigt låga minutavgifter när du ringer till mobiltelefoner i Sverige på samma tider.

Mini
Perfekt för dig som inte ringer så mycket – prisavtalet
Mini har ingen månadskostnad – och du ringer för
20 öre per minut till alla fasta telefoner i Sverige.
Dessutom ringer du för bara 69 öre/min till mobiltelefoner i Sverige.

Plus
Du som är fyllda 60 har nu ytterligare en anledning
att fira. Med prisavtalet Plus ringer du för bara
69 öre/min till alla mobiltelefoner i Sverige och för
15 öre/min till alla fasta telefoner i Sverige.
Utan fast månadsavgift!

Tillval för ännu bättre priser
Det finns tillval för dig som har lite mer specifika
ringvanor:
Till mobiler
Ring för 0 kr/min till Telias mobilabonnemang och
förbetalda kort. Förutsätter Dygnet runt eller
Kväll & helg.
Till favoritmobil
Välj ut ett mobilnummer (till Telias mobilabonnemang
och förbetalda kort) som du ringer till för 0 kr/min.
Förutsätter Dygnet runt eller Kväll & helg.
Utland
Extra låga minutpriser, t.ex. 20 öre/min till USA,
för dig som ofta ringer till andra länder.
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Bra att veta
Det här behöver du:

Det här kan du välja till:

För Telia Bas:

– Nummerpresentation
– Telesvar/Röstbrevlåda
– Kod/Spärr Ut – funktion för att spärra olika
kategorier av utgående samtal
– Spärr In – funktion för att spärra inkommande
samtal (om du har Telia Bredbandstelefoni)

– En anslutning till fasta telenätet på din adress.
För Telia Bredbandstelefoni:
– Bredbandsanslutning. (Om du inte har Telia
som bredbandsleverantör ska du kontrollera
att ditt bredband ger minst 128 kbit/s i båda
riktningarna. Eventuellt behöver du också en
router.)
– Telefonadapter eller gateway (förmedlingsnod).
– Strömförsörjning via ett 230 V eluttag. Vid 		
elavbrott fungerar inte bredbanstelefonin, men
i en sådan situation kan du ställa in funktionen
Vidarekoppling så att samtalen kommer till
din mobil.

Bredbandstelefoni och inbrotts- eller
trygghetslarm:
– Vissa larmlösningar, exempelvis personliga
trygghetslarm eller inbrottslarm i bostäder,
är kopplade till en larmcentral via telenätet.
Om du har en sådan lösning kontakta din 		
larmleverantör och kontrollera att larmet 		
fungerar tillsammans med Telia Bredbandstelefoni.

Det här ingår:
Samtalstjänster som du styr via telia.se/minasidor eller via kommandon på telefonen:
– Vidarekoppling
· direkt
· vid ej svar
· vid upptaget
· till flera nummer samtidigt (om du har Telia
Bredbandstelefoni)
· enligt lista i turordning (om du har Telia Bredbandstelefoni)
· till röstbrevlåda (om du har tillvalet Röstbrevlåda)
– Blockering mot nummerpresentation
· fast
· tillfällig
– Samtal väntar
– Sms från fasta telenätet
– Förfrågan, pendling
– Trepart
– Återuppringning (om du har Telia Bas)
– Kortnummer (om du har Telia Bas)
Vissa tjänster styr du enbart hemifrån via din telefon, och vissa kan du styra via telia.se/minasidor.

TSP-2686_2_1106

Några av tjänsterna måste du aktivera innan du använder dem.

Besök telia.se eller någon av våra butiker,
eller ring kundtjänst på 90 200

