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   Weblink Mobile
Abonnemang som passar alla
   MEX, Företag, Rörligt eller Fast

EU-paket
Alla mobilabonnemangen har nu samma villkor i EU/EES som 
i Sverige. Det innebär att du ringer/SMS/MMS för samma 
kostnad inom EU/EES som om du vore i Sverige oavsett om du 
har fast pris eller rörligt. Detta gäller även datatrafik. Dock finns 
det några undantag som är viktiga att känna till. Samtal/SMS/
MMS från Sverige till EU/EES är som tidigare att räkna som 
utlandssamtal och debiteras enligt befintlig prislista som du 
hittar på vår hemsida. Datamängden som kan nyttjas inom EU/
EES (utanför Sverige) beror på abonnemangets försäljningspris 
(exkl. moms). A
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Weblink MEX 
Koppla mobilen till företagsväxeln!

Ring gratis till alla inom företaget
Med Weblink MEX ringer ni gratis till alla inom företa-
gets växel – ingen öppningsavgift eller minutkostnad 
– gäller både till mobil och fastnätsnummer.

Fastnätsnummer i mobilen
Med Weblink MEX kan du knyta befintliga direktvals-
nummer i växeln till mobilen. Ni behöver bara hålla 
reda på ett telefonnummer - fastnätsnumret. Du får då 
tillgång till växelns alla telefonitjänster direkt i mobilen 
som om det vore en fast telefon. 

Hantera samtal direkt i din mobil
Med Weblink Mobile App* kan du koppla samtal, hålla 
koll på kollegor, vidarekoppla nummer och mycket 
mer. Ni får ett komplett hänvisningsystem med bland 
annat avancerade röstbrevlådor, hänvisning, talad 
hänvisning, kalenderintegration m m som sköts direkt 
via app i din mobiltelefon. 
 
* Molnväxeln Weblink Unified 2.0 eller InFinity krävs.  
Se hemsidan för mer information.

Båda apparna finns att ladda ner utan 
kostnad från App Store eller Google Play.

Rörligt
Rörligt abonnemang innebär att du bara betalar för 
de samtal som du faktiskt gör, men ändå till ett lågt 
minutpris.

Öppningsavgift 0,69 kr. Samtal inom Weblink 
Mobile 0,63 kr/min. Samtal till röstbrevlåda 0,63 kr/
min. Andra nationella mobilnät: 0,63 kr/min. SMS 
inom Sverige 0,90 kr/st. MMS inom Sverige 1,63 kr/st

Komplettera gärna med SMS/MMS-paket.

Fast
Fast abonnemang innebär att du kan ring och 
surfa till en fast månadskostnad. 5000 min 
externa nationella samtal och 5000 nationella 
SMS/MMS ingår. 

För samtliga MEX-abonnemang är dessut-
om alla samtal inom företaget gratis och drar 
inte från samtalspotten på 5000 min.

Abonnemangen är framtagna för er som vill ha kontroll över 
era kostnader och full funktionalitet för dagens moderna smar-
ta mobiler samt surf- och läsplattor. Weblink Mobile finns som 
vanliga företagsabonnemang eller MEX-abonnemang välj den 
datamängd som passar dig från 1 GB till 100 GB.

Weblink MEX fungerar med molnväxeln Weblink Unified 2.0 eller InFinity. Om 
fast växel anslutits med Weblink SIP-anslutning eller Weblink ISDN via (S)IP, kan 
funktionalitet vara begränsad beroende på befintlig växel och eventuella licenser. Samtliga abonnemang gäller vid 24 mån bindingstid.

Givetvis får du ett Weblink SIM-kort när du beställer något av 
våra mobilaabonnemang. Ett bevis på driftsäkerhet och service.

MEX-ABONNEMANG 
Weblink MEX Rörligt 1 GB 199 kr/mån
Weblink MEX Fast 1 GB 229 kr/mån
Weblink MEX Fast 3 GB 299 kr/mån
Weblink MEX Fast 5 GB 333 kr/mån
Weblink MEX Fast 10 GB 399 kr/mån
Weblink MEX Fast 20 GB 449 kr/mån
Weblink MEX Fast 50 GB 599 kr/mån
Weblink MEX Fast 100 GB 699 kr/mån
Startkostnad 250 kr

FÖRETAGS-ABONNEMANG
Weblink Företag Rörligt 1 GB 169 kr/mån
Weblink Företag Fast 1 GB 179 kr/mån
Weblink Företag Fast 3 GB 259 kr/mån
Weblink Företag Fast 5 GB 309 kr/mån
Weblink Företag Fast 10 GB 359 kr/mån
Weblink Företag Fast 20 GB 399 kr/mån
Weblink Företag Fast 50 GB 499 kr/mån
Weblink Företag Fast 100 GB 599 kr/mån
Startkostnad 250 kr

TILLÄGGSTJÄNSTER 
 
Extra datamängd inom Sverige 
(per kalendermånad) 
1 GB   49 kr 
3 GB   99 kr 
5 GB 129 kr 
10 GB 179 kr

SMS/MMS-paket (5000 st)   79 kr/mån
Nytt nummer 100 kr/st
Portering av nummer 275 kr/st


