
Billigare hemtelefoni!
Ett flexibelt telefonabonnemang! Ta med din telefonitjänst på resan eller till sommarhuset - ta emot samtal, var du än befinner dig.* 
Behåll ditt gamla nummer eller väljer ett nytt.

SÄRSKILDA VILLKOR: Bindningstid: 24 månader. Uppsägningstid: 1 månad. Vid avslut av tjänst inom avtalstid debiteras resterande månadsavgifter. Porto på 
99 kr tillkommer för utskick av telefoniadapter. Ej uthämtad försändelse debiteras 180 kr.

Vid bruk av telefoniabonnemanget som mycket kraftigt avviker från samtliga A3kunders genomsnittsanvändning av samma abonnemang t.ex. extremt 
långa samtal upprepade gånger eller onormalt frekventa samtal förbehåller A3 rätten till att debitera samtalen 0.20 kr/min med en öppningsavgift på 0.69 
kr/samtal. Vi hanterar flytten av telefoniabonnemanget. Kunden ansvarar för att informera A3 om telefoniabonnemanget används för leverans av andra 
tjänster såsom larmtjänster. Vid portering av ett telefonnummer från en annan telefonioperatör, ansvarar kunden för uppsägning hos den nuvarande 
operatören. Kunden är medveten om att ett utporterat nummer inte kan porteras tillbaka till det fasta nätet. Tjänsten kräver elektricitet. Se fullständig 
information och allmänna villkor på www.a3.se. Gäller fr.o.m. 2018-02-27. Alla priser presenteras i SEK och inkl. moms.

*Gäller enbart inom Sverige.

A3 TELEFONI VIA MOBILNÄTET
Gäller fr.o.m. 2019-04-01. Alla priser presenteras i SEK och inkl. moms.

UTAN TELEFON INGÅR 1ST TELEFON
Gigaset DECT A170

INGÅR 2ST TELEFONER
Gigaset DECT A170

Abonnemangsavgift  139 kr/mån 159 kr/mån 169 kr/mån

Startavgift 99 kr 99 kr 99 kr

Fasta nätet  0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min

Mobila nätet 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min

Huawei B315 LTE 0 kr/min 0 kr/min 0 kr/min

Öppningsavgift 0 kr/samtal 0 kr/samtal 0 kr/samtal

Öppningsavgift, utlandssamtal 0,69 kr/samtal 0,69 kr/samtal 0,69 kr/samtal

KUNDSERVICE PRIVAT
0770 - 910 000
kundservice@A3.se

KUNDSERVICE FÖRETAG
0770 - 910 500
foretag@A3.se 

WWW.A3.SE

Poynting XPOL MIMO-antenn 499 kr

Nummerpresentation 0 kr/mån

Röstbrevlåda 0 kr/mån

Hemligt nummer 0 kr/mån

Aktivering av tjänst som spärrats pga skuld 195 kr

ÖVRIGA TJÄNSTER

Pappersfaktura (avgift/st.) 39 kr

E-postfaktura (avgift/st.) 25 kr

E-faktura (avgift/st.) 0 kr

FAKTURA


