
Mobil telefoni

Ring i Sveriges bästa nät
Med ett Telia Jobbmobil-abonnemang från Telia ökar du 
din tillgänglighet, oavsett om du är på kontoret eller ute på 
tjänsteresa eller kundbesök. Det gör att många saker flyter 
bättre i jobbet. Du kan snabbare få och ge svar på frågor. 
Det blir lättare att lösa uppgifter på plats istället för vänta 
tills du kommer tillbaka till kontoret. Och servicenivån höjs 
– både internt och mot kunderna. 

En sak till: Vi har Sveriges bästa mobilnät – både för gsm 
och 3G. Utmärkt täckning från norr till söder. Både i stan 
och på landet. Allt enligt tidningen Mobil 12-04. 

Funktioner som alltid ställer upp
Ditt abonnemang ger dig tillgång till massor av bra funk-
tioner. Många ingår, andra kan du välja till. Använd dem så 
förenklar du jobbet både för dig själv och andra. 

Med Mobilsvar kan den som ringer lämna ett meddelande 
om du själv inte kan svara. 

Telia SurfPort är en mobil internetportal med massor av 
användbara tjänster: läs de senaste nyheterna, håll koll på 
börsen, skicka och ta emot e-post med mera. Allt direkt  
i din mobil.

Gruppsamtal innebär att du kan prata med flera personer 
samtidigt – användbart för telefonmöten. 

Välj prislista utifrån dina ringvanor
Fundera först på hur mycket du använder din mobil och  
välj sedan den prislista du tycker passar dig bäst.

Med Telia Jobbmobil Start får du en låg månadskostnad 
och enkel prissättning: du ringer för 69 öre/minut från din 
mobiltelefon (ej via växel) till alla fasta telefoner inom 
Sverige – och till alla mobiltelefoner med abonnemang  
från Telia. Telia Jobbmobil Start har en minimidebitering  
på 49 kr/månad som du får ringa för.

Vill du nå riktigt många kunder riktigt billigt väljer du  
Telia Jobbmobil Dubbel. Då ringer du utan tidsdebiter-
ing från din mobiltelefon (ej via växel) till alla fasta tele-
foner inom Sverige – och till alla mobiltelefoner med 
abonnemang från Telia. 

Allt som tillkommer är en öppningsavgift på 49 öre/samtal. 

Vänd och läs mer.

Företag

Att ha mobil på jobbet är självklart för många. Telia har abonnemang som gör att du får ekonomi 
i kommunikationen. Samtidigt som du kan arbeta smartare och bättre ta vara på din tid.

Telia Jobbmobil
Abonnemang för dig som har mobil i tjänsten
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Utnyttja 3G och ta med kontoret dit du går
Med Telia Jobbmobil kan du använda 3G i din kommunika-
tion. Det ger dig fler och bättre möjligheter att ta med  
kontoret dit du går. 

Testa till exempel att surfa trådlöst med din bärbara dator. 
Använd bara mobiltelefonen för att koppla upp dig – snabbt 
och enkelt. Du kommer åt vanliga e-post, företagets intra-
nät, kalendern och så vidare. 3G ger överföringshastigheter 
på upp till 384 kbit/s, så du kan jobba riktigt effektivt. 

Förutom en mobil som är anpassad för 3G, behöver du 
också ett 3G SIM-kort (ingår alltid när du nytecknar ett 
mobilabonnemang från Telia).

Bra att veta
DE HÄR FUNKTIONERNA INGÅR

– Mobilsvar 
– Vidarekoppling
– Nummerpresentation
– Gruppsamtal
– Samtal Väntar
– Sms
– Grupp-sms
– Mms
– Telia SurfPort
– Telia Online Rörlig
– Videosamtal
– Nära Dig
– Röststyrd Aktietjänst
– Mobil Internet
– Stöldspärr
– Spärrar
– Hemligt Nummer

DE HÄR TJÄNSTERNA KAN DU VÄLJA TILL

– Extrakort
– Faxlåda
– Mobilt Datanummer
– Telia Online 3 MB, 10 MB, 50 MB eller 150 MB HomeRun
– Telia Mobilförsäkring Bas eller Plus
– Specificerad Faktura
– Telia Mobile Samtalsgruppering
– Telia Mobile Fakturadelning

Mobil telefoni

Företag

Så här beställer du

Teckna ditt Telia Jobbmobil-abonnemang i någon av Telias butiker, hos oss som ÅF 
EÅ DATA AB ring 08-55 67 17 44 eller via kundtjänst, tel. 90 400. Du kan också  
gå in på www.telia.se – där hittar du dessutom mer information  
och aktuella priser. 


