
Telness grundades för att förbättra branschen och 

sätta nya förväntningar på vad en mobiloperatör är. 

Vi är nya generationens operatör och vi har byggt 

hela vår tjänst för att kunna göra det möjligt för dig 

som företagare att spara tid och pengar på telefoni 

– genom att göra den digital, enkel och prisvärd. 



Som ett bevis på att vi vill förtjäna dig varje dag har 

vi inga bindnings- eller uppsägningstider på några 

av våra tjänster. Hoppas att vi får chansen att hjälpa 

er att bli ytterligare en av våra många nöjda kunder!

Hej! Det är vi som är 
Telness. Vi älskar att 
kunna erbjuda bättre 
och enklare  telefoni 

till företagare och 
entreprenörer. 



Hör gärna av dig om du 
undrar över något!

www.telness.se

010-7500 500

Det här 

är Telness

Så mycket mer än mobilabonnemang



Enkel 

telefoni

Tydlig överblick och minimal 

administration i vår app.

VIP-

support

Vi svarar i snitt under en 


minut, alla dagar dygnet runt.

Nöjd kund-

garanti

Pengarna tillbaka om du inte 

är nöjd. Oavsett anledning.

Telia-

täckning

Alltid snabb och pålitlig 

täckning i Sveriges bästa nät.

Full

flex

Inga bindnings- eller 

uppsägningstider.

Schysst 

affär

Inga som helst dolda avgifter 

och helt transparenta villkor.

Ingår!

Ingår!

Ingår!

Ingår!

Ingår!

Ingår!

Så mycket mer än 
mobilabonnemang

Den nya tidens mobiloperatör

Varsågod! Hos Telness får alla — alltid — en massa extra gött. 

Mobiloperatören företagare älskar



Mobiloperatören 
företagare älskar

Våra kunder <3 Telness

Magdalena Kryzak,

Sportamore


“Telness är mycket 

smidigare än den 

tidigare lösningen 

vi har haft!”

Kim Gerlach,

Drivhuset

“To me, this 

is the best 
customer 
service 
provided by a 
Telecoms 
company.”

Georgios Gultidis,

Universal Avenue

“Utomstående 
support och service. 
Det går snabbt och 
personalen är 
verkligen 
lösningsbara och 
behjälpliga!”

Abonnemang och mobil växel med 100% nöjd-garanti!

Yes, vi använder Telness

Abonnemang med 100% nöjd-garanti!

Yes, vi använder Telness



Abonnemang

Kontaktuppgifter

Fritt från bindningstider och uppsägningstider – 100% nöjd-kundgaranti 

 �  Fria samtal, SMS och MMS       Fritt från bindningstider och uppsägningstider     


    Starta, pausa och avsluta abonnemang själv direkt i portalen       Tryggt med Mobilt BankID


    Pålitlig täckning i Telias nät

3GB 20GB 60GB 100GB

199 SEK/mån

exl.moms 259 SEK/mån


exl.moms 359 SEK/mån

exl.moms 399 SEK/mån


exl.moms

Saga Andersson

saga@telness.se

08 520 279 60

Hör av dig 

om du har 

frågor!



Mobil växel
Med ett växelnummer kan du låta dina kunder ringa till ett 

fastnummer som flera anställda kan svara på via sina mobiler. 

Tips!  Du kan ha både användare och PLUS-användare i din 

växel beroende på vilka funktioner du lägger till. 

Våra tjänster 

Funktioner i växeln Växelanvändare Växelanvändare Plus

Skräddarsy öppettider

Spela in personligt välkomstmeddelande

Fungerar med alla operatörer

Bestäm turordning i en ringslinga

Knappval/IVR

Ringa ut från växelnummer

Vidarekoppling

Köfunktion

Hantera växelärenden i appen

Bestäm tillgänglighet i appen

Min beställning

BAS

49 SEK/mån

exl.moms

Användare

Växelnummer

149 SEK/mån

exl.moms

Användare

29 SEK/mån

exl.moms

PLUS

Öppet Stängt

Knappval Röstmeddelande


