
Beställare 
Organisationsnummer	

Företagsnamn	

Adress	

Leverantör

Postnummer	 Postort	

Organisationsnummer

Kontaktperson	hos	företaget	

Företagsnamn

Telefonnummer	dagtid	

Fax

Svarsservice

Underskrift beställare 

Ort och datum 

Underskrift av firmatecknare 

Namnförtydligande	

Ifylld beställningsblankett skickas till: support@unotelefoni.se 
eller postas till leverantörens adress angiven ovan.  

Beställningsblankett 
Svarsservice

Beställningsblankett ska vara undertecknad av dig som står som registrerad betalningsansvarig kund eller firmatecknare. I samband 
med underskrift godkänner du tjänstens valda månadskostnad/samtalskostnad exkl. moms som startar från och med den dag tjänsten 
aktiveras. Underskriven beställningsblankett skall skickas till Uno Telefoni AB.

Adress 

Postnummer Postort

Om det är många som ringer, telefonisten är sjuk eller företaget är på utbildning erbjuder vi att besvara era samtal. Vi kan antingen ta 
hand om alla samtal eller enbart de ni själva inte hinner med. Oavsett vad ni har för behov så har vi en lösning.

E-postadress

556748-1055

Uno Telefoni AB

Lumaparksvägen 9

120 31 Stockholm

Prislista - bocka i önskat val nedan

Månadsavgift Pris per samtal

0 kr

495 kr

995 kr

35 kr

20 kr

14 kr



Installationsunderlag 
Svarsservice 

ü Ta hänsyn till vår miljö! Skriv endast ut detta dokument om du måste.
Mind the enviroment! Please don’t print this document unless you have to. 

Standardsvar inkommande samtal 

Ange nedan hur ni vill att vi ska svara på era inkommande samtal. 
T.ex. ”Välkommen till företaget, vad kan jag hjälpa tll med?”

Alternativt svar - vid saknad hänvisning 
Ange nedan vad ni vill att vi ska säga ifall ni inte kan svara och inte angett någon hänvisning. 
T.ex. ”Sitter upptagen, kan jag ta ett meddelande”

Informationshantering 
Följande kontaktuppgifter får lämnas ut vid samtal…. 

 Mobiltelefon          Fastnätsnummer (Uno)           Fax                E-post  Samtliga 

Särskild information som får lämnas till inringande (t.ex. gatuadresser, web-adressser eller 

liknande): 

Meddelandehantering 

Meddelandehantering (välj max två alternativ): 
 SMS E-post               Fax 

Samtalshantering 

Samtalshantering: 
 Ta i första hand meddelanden på alla samtal  Koppla i första hand ut alla samtal 

Maila ifyllt underlag till: support@unotelefoni.se 



Installationsunderlag -  Svarsservice 

ü Ta hänsyn till vår miljö! Skriv endast ut detta dokument om du måste.
Mind the enviroment! Please don’t print this document unless you have to. 

Instruktioner för kontaktinformation i växeln 

Fyll i information för era kontakter i växeln enligt bilden nedan. 

Det gör du på administratörsvyn där du sedan klickar på Användaradministration -> Användare 
när du har loggat in som administratör i växeln. 
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