3Växel
Utländska nummer
För kunder och kontakter i andra länder
3Växel Utländska nummer är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få kontakt med kunder och
kontakter i andra länder, till exempel om ni säljer eller ger support till utlandet.
Med tjänsten kan era kontakter till exempel ringa till ert norska nummer i Norge, till ert franska nummer
i Frankrike osv. Ni svarar som vanligt via er 3Växel i Sverige eller via IP-telefoni var som helst i världen.
De som ringer lokalt nummer betalar nationell taxa till sin lokala operatör.
Välj vilket nummer du ringa från
Om ni vill kan ni välja att visa ert utländska nummer när ni ringer. Då vises till exempel ert
amerikanska nummer när ni ringer till era kontakter i USA. Nummervisning ställs enkelt in i 3Växel-appen
eller via Softphone i datorn. Tre Företag kan leverera utländska nummer i nästan hela Europa, USA och
i några länder till.
Fria samtalstimmar till 80 länder
Med abonnemanget 3Företag ingår även tilläggstjänsten 3Världen (gäller vid 24 mån bindning).
Med den får ni 10 fria samtalstimmar per månad som ni kan ringa till 80 länder för. 3Världen i kombination
med 3Växel Utländska nummer är en smidig och stabil lösning för företag med många utlandskontakter.

Bra att veta
• Varje utländskt nummer är ett tillval till 3Växel
• Vi erbjuder fasta lokalnummer för t ex en stad och/eller fasta nationella nummer (jämför
svenskt -010) i respektive land
• Möjlighet att portera in/ portera ut nummer i ett flertal länder
• Möjlighet att hantera två samtal samtidigt ingår per nummer. Du kan även välja att uppgradera
till kapacitet för fler parallella samtal.
• I vissa länder krävs det att ni har en lokal adress för att kunna få ett nummer

Se priser och läs mer
För priser och mer information om i vilka länder vi kan leverera utländska nummer,
se vår prislista på tre.se.

tre.se/foretag | 020-33 33 33

