Prislista Minicall

Alla priser är exklusive moms
Fasta avgifter (8)		
Inträdesavgift		
Månadsavgift (1)
Minicall+
				300 kr 				375 kr
Minicall+ inklusive terminal (9)		
0 kr				
555 kr
Sändarkonto 					0 kr 				0 kr
Tilläggstjänster 			
Inträdesavgift 		
Månadsavgift (1)
Meddelandelagring 				0 kr				Ingår i Minicall+
Pers. hälsningsmeddelande 			
0 kr
			
Ingår i Minicall+
Legitimeringskod 				
0 kr 				
Ingår i Minicall+
Grupplista (4) 				
0 kr 				
Ingår i Minicall+
Repeterad sökning 				
0 kr 				
Ingår i Minicall+
Multisök 				
0 kr
			
Ingår i Minicall+
Multisök Grupp				
0 kr
			
Ingår i Minicall+
Kryptering 					0 kr				Ingår i Minicall+
Minicall Mail 				
250 kr				
250 kr
Specificerad räkning (4) 			
0 kr 				
25 kr
Trafikavgifter vid Multisök
SMS(7) (debiteras per utskickat SMS) 					
E-post (vid samtidigt sändande av SMS) 					
E-post (utan att sända SMS samtidigt) 					

0,99 kr/SMS
0 kr/st
0,99 kr/st

Trafikavgifter via dator med sändarkonto
Textmeddelande 								10 kr /medd
Numeriskt meddelande till Minicall						10 kr/medd
Tonmeddelande till Minicall 						10 kr/medd
SMS från SMS Webb (utan särskilt avtal) till svensk mobil 		
0,99 kr/medd
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Trafikavgifter (5) via telefon (2)(3) 							
Numeriskt meddelande till Minicall						12 kr/medd
Tonmeddelande till Minicall				
		
12 kr/medd
SMS via Telia, Tele2 och Telenor till Minicall				
12 kr/SMS

Textmeddelande via Minicall Connect 120 (0740-96 00 00)
Textmeddelande via Larm Modempool (0740-91 00 90)		
Textmeddelande via Minicall Connect 120 (0740-93 10 00)
Meddelandelagring (hämta meddelande) via 0749-81 00 00
Ändra personligt hälsningsmeddelande via 0749-81 00 00

10 kr/samtal
40,00 kr/samtal
80,00 kr/samtal
10,00 kr/samtal
10,00 kr/samtal

Trafikavgifter Grupplista (6)
Meddelanden till Minicall						

10 kr/medd 		

Anmärkningar

(1) Månadsavgifter debiteras månadsvis i förskott.
(2) Därutöver debiteras aktuell samtalstaxa eller trafikavgift av respektive teleoperatör.
(3) Angivna priser för sökavgifter via telefon förutsätter att din teleoperatör har särskilt
avtal med Generic Mobile om detta. För information, ange vilken operatör du har och
e-posta detta till kund@genericmobile.se
(4) Tilläggstjänst till Sändarkonto.
(5) Sökavgifter debiteras den som sänder meddelande. Avgift för att sända meddelande
tas ut även om meddelandet inte når mottagaren.
(6) En sökavgift per definerat nummer i gruppen. Om sökning inte sänds från sändarkontot
debiteras den sändande en (1) sökavgift och sändarkontot som äger gruppen en sökavgift
per definerat nummer i gruppen.
(7) Minicallmeddelanden som är längre än 160 tecken delas upp i flera SMS, dvs upp till
tre SMS á totalt 2,97 kr.
(8) Administrationsavgift tillkommer 35 kr, enligt Generic Mobiles allmänna villkor för teletjänster.
(9) Avser abonnemang inklusive terminal av typen Res.Q eller s.Quad med 24 månaders bindningstid.
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