telefoni
som vanlig telefoni - men utan fast månadsavgift!
Alla som har vårt bredband kan lägga till vår telefonitjänst. Det fungerar precis lika bra
för alla våra bredbandstjänster; ADSL, fiber eller fiber via stadsnät. Med bredbandstelefoni
ringer du via ditt bredband, men det fungerar precis som vanlig fast telefoni. Du ringer från din
vanliga telefon och behåller ditt gamla telefonnummer. Inte det minsta konstigt. Den stora fördelen med
bredbandstelefoni är däremot att du inte behöver ringa via det fasta telenätet, vilket betyder att du slipper de
höga, fasta månadsavgifterna som ett traditionellt abonnemang innebär. Dessutom har vi mycket förmånliga
samtalspriser!

en liten dosa är allt som behövs!

ta med din hemtelefon på semestern

För att använda vår telefonitjänst behövs en telefonidosa, dvs. en telefoniadapter. Den omvandlar
den digitala signalen till ljud och tvärtom. Telefonidosan lånar du kostnadsfritt av oss, och kräver ingen
krånglig installation.

Du kan ta med ditt telefoniabonnemang i stort sett
överallt där det finns bredband. Det är bara att plugga
in telefonidosan och ringa precis som vanligt, för
samma kostnad oavsett om du är i sommarstugan
eller på utlandssemester. Då slipper du ringa dyrt med
det mobila nätet!

samtalskostnader
Vi har mycket låga samtalskostnader. Dessutom
betalar du bara per påbörjad sekund.

Sverigesamtal Anslutningsavgift

Minutavgift

Fasta nätet

0,59 kr

0,15 kr/min

Mobila nätet

0,59 kr

0,68 kr/min

För övriga samtalspriser, besök perspektivbredband.se

PLUS-tjänster ingår
I ditt abonnemang ingår kostnadsfritt våra PLUStjänster; telesvar, vidarekoppling, samtal väntar,
blockering av nummerpresentation och telefonsvarare.

har du trygghetslarm?
Oavsett vilken leverantör du använder för bredbandstelefoni, så krävs ström för att det ska fungera. Detta
betyder att t. ex. trygghetslarm som är beroende
av din telefon, inte fungerar vid strömavbrott eller
liknande driftstörningar. Tala gärna med din larmleverantör om alternativ, t. ex. larm via GSM-nätet.

Abonnemangsformer
Telefoni BAS
Telefoni BAS är ett bra abonnemang med fördelaktiga minuttaxor för dig som ringer lagom mycket men inte vill
betala mer än nödvändigt.

Fast avgift 0 kr/Mån

Du kan förbeställa telefonitjänsten redan nu genom att fylla i och skicka in bifogad beställningsblankett. För att
börja använda vår telefonitjänst måste du ha aktiverat din bredbandstjänst hos oss. Har du frågor är du alltid
välkommen att kontakta vår Kundservice.
Villkor: Startavgift: 199 kr. Bindningstid: 0 mån. Uppsägningstid: 3 mån. Fritt lån av telefonibox.

plustjänster
Plustjänster är en rad smarta tjänster som ingår som standard, utan extra kostnad, i alla våra telefoniabonnemang.
Alla tjänsterna är enkla att använda och du bestämmer själv om de ska vara aktiva eller inte.
Nummerpresentation
Samtal väntar
Ton i telefonluren under pågående samtal indikerar samtal
väntar, dvs. att ytterligare samtal ringer.
Telesvar (röstbrevlåda)
Dolt nummer vid utringning
Om du inte vill att den du ringer skall se vilket nummer
du ringer ifrån, så kan du dölja det.
Televäckning (påminnelse)
Om du vill bli väckt eller påmind av din telefon, så kan
du beställa en s.k. televäckning.

Kontakta oss
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!
Våra öppettider är:
Måndag–fredag: 09.00–17.30
0755-55 00 00
info@perspektivbredband.se
perspektivbredband.se

Vidarekoppling direkt
Om du använder vidarekoppling direkt, så kopplas
inkommande samtal direkt vidare till valt nummer.
Din telefon kommer inte att ringa överhuvudtaget.
Vidarekoppling vid ej svar
Om du använder vidarekoppling vid ej svar, så kommer
inkommande samtal att kopplas vidare till valt nummer
om du inte svarar inom en viss tid.
Vidarekoppling vid upptaget
Om du använder vidarekoppling vid upptaget, så kommer
inkommande samtal att kopplas vidare till valt nummer då
du redan använder din telefon. OBS – denna tjänst kräver
att tjänsten ”Samtal väntar” inte är aktiverad.

