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Ja, jag vill beställa!

*Obligatorisk uppgift

Ort och datum

mitt nuvarande telefonnummer.
Undertecknad, som tagit del av de allmänna villkoren, beställer 
härmed AllTeles IP-telefoni enligt ovan angivna alternativ.

TelefonUnderskrift

E-post*

Telefon*

Önskat inkopplingsdatum*

Namn*

Adress*

Postnummer/ort*

Lägenhetsnummer/Uttagsnummer*

Personnummer*

Du kanske tror att IP-telefoni innebär att du måste
prata via datorn eller att datorn måste vara påslagen för att 
det skall fungera?

alltid använda dina vanliga telefoner och dina vanliga 
telefonjack! Du behöver bara en telefonbox att koppla till 
bredbandet.

AllTele Bas
AllTele Bas har fast minutavgift men låg månadskostnad. 
Man ringer alltid utan kostnad i AllTeles nät. För dig som 
vill ha en tjänst med låg kostnad och  har höga krav på 
tillgänglighet. 

Priser AllTele Bas för dig i Göteborgshus 14
20 kr/mån.
vard. 08-18 16 öre/min.
Övrig tid, 9 öre/min.
Öppningsavgift 40 öre/samtal tillkommer.

AllTele Fastpris
AllTele Fastpris är för dig som ringer lite mera. Lite

tillkommer. Man ringer alltid utan kostnad i AllTeles
nät. 

Priser för dig i Göteborgshus 14
+40 kr/mån (tillägg till AllTele Bas).

Öppningsavgift 40 öre/samtal tillkommer.

Nummerpresentation och röstbrevlåda 
ingår alltid för dig som tecknar via din 

-
nummer från annan operatör kostar 195 kr. 
Helt kostnadsfritt vid 24 månaders avtal.

Speciellt för dig
Eftersom din förening har avtal med AllTele får du alla dessa 
erbjudanden, plus telefonboxen gratis vid en bindningstid 
på bara 24 månader. Vill du köpa boxen utan bindningstid 
kostar den 695 kr. Frakt tillkommer vid båda alternativen 
med 128 kr.
Pappersfaktura 19 kr/faktura.
Autogiro, kostnadsfritt.
E-faktura, kostnadsfritt.

Grundkrav
För att telefonin skall fungera som bäst är det bra om du har 
bostadsrättsföreningens bredband. Det är bra om du har 
kort väg mellan lägenhetens bredbandsuttag och första te-
lefonjacket. Då kan du bara plugga in telefonboxen i jacket 
och du kan använda alla telefoner i lägenheten, precis som 
du är van vid.

Om du vill behålla ditt gamla telefonnummer (portera)skall 
du  säga upp abonnemanget hos din nuvarande operatör. 

Jag beställer med 24 månaders bindningstid.

Skicka en autogiroanmälan.

Jag vill ha pappersfaktura, 19 kr/mån.

Ja, jag vill beställa!

AllTele Fastpris, tilläggstjänst,  ring utan minutavgifter +40 kr/mån.

AllTele Bas IP-telefoni 20 kr/mån.

AllTele Bas
AllTele Bas har fast minutavgift men låg månadskostnad. 
För dig som vill ha en tjänst med låg kostnad och har höga 
krav på tillgänglighet. 
Man ringer alltid utan kostnad i AllTeles nät. 

Priser AllTele Bas för dig i Göteborgshus 14:
20 kr/mån.
Vardagar 08-18, 16 öre/min.
Övrig tid, 9 öre/min.
Öppningsavgift på 40 öre/samtal tillkommer.

AllTele Dygnet Runt
AllTele Dygnet Runt är för dig som ringer lite mera. 
Lite dyrare i månadskontnad men ingen minutavgift 
tillkommer.  
Man ringer alltid utan kostnad i AllTeles nät.

Priser AllTele Dygnet Runt för dig i Göteborgshus 14:
+ 40 kr/månad (tillägg til AllTele Bas)
Ingen minutavgift - dygnet runt.
Öppningsavgift på 40 öre/samtal tillkommer.

Du kanske tror att IP-telefoni innebär att du måste prata via datorn 
eller att datorn måste vara påslagen för att det skall fungera?
– Det är mycket enkalare än så. Du kan så gott som alltid använda dina vanliga 
telefoner och dina vanliga telefonjack! Du behöver bara en telefonbox att koppla till 
bredbandet.

Speciellt för dig
Eftersom din förening har avtal med AllTele fär du alla dessa erb-
judanden, plus telefonboxen gratis vid en bindningstid på bara 24 
månader. Vill du köpa boxen utan bindningstid kostar den 695 kr. 
Frakt tillkommer vid båda alternativen med 128 kr.
Pappersfaktura 19 kr/faktura. 
Autogiro eller E-faktura är kostnadsfritt.

Nummerpresentation, röstbrevlåda och nummerflytt
Nummerpresentation ingår alltid och röstbrevlåda kostar 9 kr/
månad för dig som tecknar via din förening. Portering/flyttning av 
ditt telefonnummer från annan operatör kostar 195 kr. Helt kost-
nadsfritt vid 24 månaders avtal.

Om du vill behålla ditt gamla telefonnummer (portera) skall du inte 
säga upp abonnemanget hos din nuvarande operatör. Fyll i det tele-
fonnummer du har på beställningen så sköter AllTele överflyttning 
åt  dig.

Grundkrav
För att telefonin skall fungera som bäst är det bra om du har 
bostadsrättsföreningens bredband. Det är bra om du har kort väg 
mellan lägenhetens bredbandsuttag och första telefonjacket. Då 
kan du bara plugga in telefonboxen i jacket och du kan använda 
alla telefoner i lägenheten, precis som du är van vid.

Ja, jag vill beställa!

AllTele Bas IP-telefoni 20 kr/mån.

AllTele Dygnet Runt, tilläggstjänst, ring utan minutavgifter + 40 kr/mån.

Jag beställer med 24 månaders bindningstid och får därmed telefonbox och portering för enbart fraktkostnad.

Skicka en autogiro-anmälan.

Jag vill ha pappersfaktura, 19 kr/faktura.


