Abonnemangspriser för Radiotelefoner eller Larm
Samtalskostnad för att ringa till en radiotelefon med guldabonnemang är densamma som för
att ringa till en vanlig fast telefon.
Vi har satt olika namn på våra abonnemang: Guld, Röd samt Larm1 och Larm 2.
Med Guld får du det absolut bästa abonnemanget, med alla funktioner i vad vi nu kallar
5:e generationen radiotelefoni. Din radiotelefon levereras då med ett vanligt 6-siffrigt telefonnummer, som förenklar sättet att nå dig. Detta nummer visas i displayen hos den du ringer till.
Du kan kostnadseffektivt vidarekoppla mobil- eller vanlig telefon till din radiotelefon. Du
ringer gratis till alla andra radiotelefoner, och ut på telenätet till de absolut lägsta samtalsavgifterna. Med detta abonnemang får du även möjlighet till gruppsamtal. Abonnemanget kan
kombineras med en larmfunktion med kostnadstillägg enligt nedan.
Med Rött abonnemang gåt det endast att ringa utgående samtal, och funktionerna i 5:e
generationen radiotelefoni samt larm ingår ej. Detta abonnemang är framtaget för gäster som
endast någon gång per år besöker vår region. Dessa kunders önskemål är att endast kunna
ringa efter undsättning om så behövs, men får ej uppfattas som ett nöd-abonnemang, då det ej
går att återuppringa.
Larm kan skickas som en tilläggstjänst från våra radiotelefoner med guldabonnemang, eller
från separata larmsändare som är konstruerade för att överföra ett eller två individuella larm.
Dessa larm kan skickas vart som helst och presenteras då som ett röstmeddelande som måste
kvitteras.
Samtalskostnad
mellan radiotelefoner
Startavgift Minutpris

Fast månadskostnad
( ) = exkl. moms

Samtalskostnad
mot det fasta nätet
Startavgift Minutpris

Guld

(160:-)

200:-

0:-

0:-

0:40

0:11

Röd

(100:-)

125:-

5:40

telepris+2:-

5:40

telepris+2:-

Larm* 1

(110:-)

137:50

0:-

0:-

0:40

0:11

Larm* 2

(160:-)

200:-

0:-

0:-

0:40

0:11

WRT/Larm* 1

(240:-)

300:-

0:-

0:-

0:40

0:11

WRT/Larm* 2

(290:-)

362:50

0:-

0:-

0:40

0:11

* Varje larmsändare kan ställas in för att överföra ett eller två individuella larm.

Samtal till mobil- eller betalnummer debiteras enligt gällande teletaxa.
Samtalskostnaderna är exkl. moms och abonnemangen bygger på kontinuitet.
Ändring av abonnemangsform skall meddelas till Westél i god tid före kvartalsfakturering. Ändringar
går ej att göra retroaktivt.
Den fasta månadskostnaden faktureras kvartalsvis i förskott, och samtalskostnaden
kvartalsvis i efterskott. Kvartalsskifte och faktureringsdatum är alltid: 15/1, 15/4, 15/7 och 15/10.

För att teckna abonnemang:
Fyll i, skriv ut, underteckna och sänd in ett exemplar av ”Blankett för kundansökan”, vilken
fungerar som abonnemangsavtal.

Välkommen!
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