
Billig telefoni via bredbandet!

Bredbandstelefoni har inte bara samma funktioner som den traditionella hemtelefonin - den främsta anledningen 
till att många väljer bredbandstelefoni brukar vara betydligt sänkta samtalskostnader. I och med att det enda som 
krävs för att kunna ringa är en bredbandsuppkoppling går numret och tjänsten att ta med sig, oavsett om man 
flyttar ett kvarter bort eller till ett annat land. 

Samtalen debiteras per påbörjad minut. Samtal till 020-, 0200- samt 112-samtal är helt gratis. Med prislist Fastpris debiteras betalsamtal, 
modempooler och liknande enligt ordinarie samtalstaxa. Samtal till röstbrevlådan debiteras som ett samtal till fasta nätet.

SÄRSKILDA VILLKOR: Bindningstiden är 24 månader och därefter fortlöper abonnemanget med en uppsägningstid på 1 kalendermånad. 
Vid uppsägning inom avtalstid debiteras resterande månadsavgifter. Porto på 99 kr tillkommer för utskick av telefoniadapter. Ej uthämtad 
försändelse debiteras 180 kr. Se fullständiga allmänna villkor på www.a3.se/villkor

A3 BREDBANDSTELEFONI
Gäller fr.o.m. 2019-10-16. Alla priser presenteras i SEK och inkl. moms.

RÖRLIG FASTPRIS

Abonnemangsavgift  59 kr/mån 59 kr/mån

Prisplan med 0 mån bindningstid 0 kr/mån 70 kr/mån

Prisplan med 24 mån bindningstid 0 kr/mån 70 kr/mån

Fasta nätet  0,16 kr/min 0 kr/min

Mobila nätet 0,69 kr/min 0 kr/min

Till 077-nummer 0,23 kr/min 0 kr/min

Öppningsavgift   0,69 kr/samtal 0 kr/samtal

A3 Utland   19 kr/mån 19 kr/mån

Nummerpresentation 15 kr/mån 15 kr/mån

Telesvar   8 kr/mån 8 kr/mån

Hemligt nummer   0 kr/mån 0 kr/mån

E-postfaktura   25 kr/mån 25 kr/mån

Pappersfaktura   45 kr/mån 45 kr/mån

E-faktura    0 kr/mån 0 kr/mån

KUNDSERVICE PRIVAT
0770 - 910 000
kundservice@A3.se

KUNDSERVICE FÖRETAG
0770 - 910 500
foretag@A3.se 

WWW.A3.SE

Telefoniadapter ingår

Telefoniadapter 599 kr



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

A3 BREDBANDSTELEFONI
Gäller fr.o.m. 2019-10-16. Alla priser presenteras i SEK och inkl. moms.

Förfrågan/Pendling 0 kr/mån

Hemligt nummer 0 kr/mån

Nummerpresentation 15 kr/mån

Samtal väntar 0 kr/mån

Spärr mot utlands-, betal- eller mobilsamtal 0 kr/mån

Telesvar 8 kr/mån

Trepart 0 kr/mån

Vidarekoppling  0 kr/mån1

Flytt av abonnemang 0 kr

Nummerändring begärd av kund 250 kr

Överlåtelse av abonnemang 200 kr

Aktivering av tjänst som spärrats pga skuld 195 kr

Pappersfaktura (avgift/st.) 45 kr

E-postfaktura (avgift/st.) 25 kr

E-faktura (avgift/st.) 0 kr

TILLVALSTJÄNSTER

ÖVRIGA TJÄNSTER
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