UPPRINGT INTERNET - PRIVAT
Tjänsten Uppringt Internet möjliggör för användare med modem och fast telefonanslutning att
få tillgång till Internet. Tjänsten är operatörsobereoende och fungerar oavsett operatör för den
fasta telefonin. Generic Mobile är en teleoperatör med egen nät och supportorganisation som
övervakar våra tjänster 24/h dygn.

Abonnemangsformer Uppringt Internet - Privat
		
Månadsavgift:
Öppningsavgift:
Samtalsavgift:

MAX		
99 kr		
0 kr		
0 kr/min

MEDIUM		SMALL
25 kr			
0 kr
0,59 kr			
0,99 kr
0,59 kr/min		
0,99 kr/min

		
3000 minuter fri uppkoppMinimiavgift 25 kr/mån.
		
lingstid ingår. Uppkopplings- I avgiften ingår uppkopplings		
tid över 3000 min kostar
tid för 25 kr.		
		
29 öre/samtal och 					
		
29 öre/minut					
								

Fakturering sker endast
vid användning. Om
tjänsten är inaktiv under
en period skickas ingen
faktura och ingen kostnad
debiteras för perioden.

Abonnemangsformerna Max, Medium och Small får endast tecknas av privatpersoner.
För samtliga abonnemang gäller 3 månaders uppsägningstid och 6 månaders bindningstid.
Alla priser är angivna inklusive moms. För tjänstens nyttjande gäller Generic Mobiles allmänna
villkor för mobila teletjänster.

Våra kunder...
... är Industribolag, Logistikbolag,
IT-bolag, Telefonibolag,
Larmbolag, Transportbilag,
Kreditbolag, Fastighetsbolag,
Energibolag och Resebolag,
Kommuner, Vårdbolag, Sjukhus,
för att nämna några exempel.
... är privatpersoner som har
dålig täckning för mobilt
bredband.
... är privatpersoner som vill ta
med sitt Internet till lantstället.
... är privatpersoner som endast
vill betala för den tid de faktiskt
är uppkopplade.

Kontakta Generic Mobile för att teckna abonnemang eller för att få ytterligare information om
tjänsten.

Telekomoperatören Generic Mobile, en del av IT- och telekomgruppen Generic Sweden, är
specialiserad på meddelandetjänster. Så gott som alla Sveriges räddningstjänster, landsting, polisen
och privata larmföretag använder Generic Mobiles lösningar för sin verksamhetskritiska kommunikation. Genom produktfamiljen Messit™ erbjuder Generic Mobile ett komplett utbud av integrerade
meddelandetjänster baserade på bland annat e-post, SMS, fastnätsSMS, Minicall och fax. Generic
Mobile driver också meddelandetjänsten Minicall med ca 40 000 kunder.
Gruppen omsatte 116 Mkr under 2013 och har ca 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX
First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified
Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.genericmobile.se.
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