Phonera
Fastnummer i mobilen
Bli mobil - flytta din fasta
telefon till mobilen
Med Fastnummer i mobilen besvarar du alla dina inkommande
samtal till ditt fasta nummer i din mobil. Detta utan några extra
vidarekopplingsavgifter.
Har du idag ett traditionellt fast telefonabonnemang kan du
dessutom sänka dina kostnader genom att konvertera detta till
Fastnummer i mobilen. Då kommer ditt fasta telefonabonnemang stängas ned och kostnaden för detta försvinner.
Om du saknar ett fastnätsnummer så kan du välja ett nytt med
det riktnummer du själv önskar.

Vill du ha det precis som innan?
Då kan vi ersätta din gamla fasta telefon med en ny trådlös telefon.
Istället för att koppla in denna i telefonjacket så sätter du in ett

Mobilitet
Behåll ditt inarbetade fasta telefonnummer men dra fördel av
att bli mobil, missa aldrig ett samtal för att du är på språng.

SIM-kort med ett nytt abonnemang i den istället.

Sänkta kostnader

Vill du öka tillgängligheten?

Sänk dina kostnader genom att ersätta ditt analoga abonnemang

Genom att koppla tjänsten till ditt befintliga mobilabonnemang
kan du svara på samtalen oavsett var du befinner dig.

men ha kvar ett fast telefonnummer till kontoret.
Ett telefonnummer
Bestäm själv vilket nummer du vill visa utåt, du är alltid nåbar på

Det enda som krävs för att tjänsten ska fungera är ett mobilabonnemang från Phonera. Har du inte redan ett så erbjuder
vi olika varianter som passar just dina behov.
Det enda du behöver göra som kund är att fundera ut hur du vill
utnyttja dina nya möjligheter!

båda telefonnumren.
En växel i molnet
Uppgradera enkelt till en växel i molnet om du behöver mer
funktionalitet eller när företaget växer.
Jobba var du vill
Flytta kontoret enkelt, allt du behöver är en mobiltelefon.

Pris per användare
79 kr/mån

Beställning eller mer info,
kontakta oss på 040-622 10 60
eller besök www.phonera.se

