
Prislista Universal VoIP Maxi

EN BETYDLIGT BILLIGARE HEMTELEFONI!
Bredbandstelefoni, VoIP och IP-telefoni är olika namn på framtidens telefoni. Den fungerar precis som 
traditionell telefoni och du ringer med samma tonvalstelefon som innan, bara billigare. Din hemtelefoni är 
nu kostnadsfritt flyttbar och du behåller alltid samma nummer, även om du byter riktnummerområde eller 
flyttar utomlands– det enda du behöver är ett bredband.

Gäller fr.o.m 2013-09-01. Alla priser i SEK, inkl. moms och inom Sverige.

STANDARD FRITID ALLTID
för dig som inte ringer så mycket

för dig som oftast ringer under 
kvällar och helger

för dig som pratar mycket och 
länge i telefon

Månadsavgift abonnemang 49 kr 49 kr 49 kr

Månadsavgift samtalsprislista 0 22 kr 53,50 kr

Telefoniadapter ingår ingår ingår

Telefoniadapter med trådlös router 20 kr/mån 20 kr/mån 20 kr/mån

SAMTALSPRISER INOM SVERIGE

Öppningsavgift 0,69 0,69 0,69

Fasta nätet 0,16 0,16 0

Fasta nätet 0,16 0 0

Mobila nätet (dygnet runt) 0,69 0,69 0,69

Till 077-nummer * 0,23 0,23 0,23

MED UNIVERSAL UTLAND FÖR ENDAST 19 KR/MÅN 
ringer du ännu billigare till världens alla länder.

LÄS MER PÅ WWW.UNIVERSAL.SE

     8 - 18       Övrig tid samt helg.

* Öppningsavgift/samtal: 0,45 kr

Samtalen debiteras per påbörjad minut.  Samtal till 020-, 0200- samt 112-samtal är helt gratis. Med prislistorna Fritid och Alltid debiteras betalsamtal, modempooler och liknande 
enligt ordinarie samtalstaxa.

SÄRSKILDA VILLKOR: Bindningstiden är 12 månader och därefter fortlöper abonnemanget med en uppsägningstid på 3 kalendermånader. 
Vid uppsägning inom avtalstid debiteras resterande månadsavgifter. Porto på 99 kr tillkommer för utskick av telefoniadapter. Ej uthämtad 
försändelse debiteras 180 kr. Vid avslut av tjänst ska adaptern returneras i gott skick och i originalförpackning. Vid utebliven eller trasig retur 
debiteras 375 kr för en vanlig telefoniadapter och 699 kr för en telefoniadapter med trådlös router. Fullständiga allmänna villkor finner du på 
www.universal.se.



Gäller fr.o.m 2013-09-01. Alla priser i SEK, inkl. moms och inom Sverige.

Tillvalstjänster  

Övriga tjänster

FÖR FRÅGOR OCH BESTÄLLNING BESÖK WWW.UNIVERSAL.SE

Universal Telecom  Box 241  202 29 Malmö
Kundtjänst via chatt på www.universal.se, via telefon 0771 85 00 00 eller via mejl info@universal.se

Öppet måndag till torsdag 9 - 20, fredag 9 - 19 och lördag 10 -14.

Prislista Universal VoIP Maxi

Flytt av abonnemang 0 kr

Nummerändring begärd av kund 99 kr

Portering av telefonnummer från annan operatör 0 kr

Överlåtelse av abonnemang 495 kr

Faktura

Pappersfaktura (avgift/st.) 39 kr

E-postfaktura och e-faktura (avgift/st.) 0 kr

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

Universal Utland (låga samtalspriser till utlandet) 19 kr/mån

Vidarekoppling 0 kr/mån1

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

http://www.universal.se/Content/pdf/Plustjanster_IP-telefoni.pdf
http://www.universal.se/Content/pdf/Plustjanster_IP-telefoni.pdf
http://www.universal.se/Content/pdf/Universal_Telesvar_IP-telefoni.pdf
http://www.universal.se/Content/pdf/Plustjanster_IP-telefoni.pdf
www.universal.se/telefoni/via-bredbandet/utlandssamtal
http://www.universal.se/Content/pdf/Plustjanster_IP-telefoni.pdf

