
För att kunna aktivera tjänsten 3Växel Teamstelefoni behövs 3Företagsabonnemang (249 kr/mån), 3Växel (49 kr/
mån per användare). I 3Företag inkl tilläggstjänsten 3Världen Företag ingår obegränsad data, samtal, SMS och MMS 
inom Sverige (ej betal- och satellitsamtal/SMS). Vid tillfällig vistelse utanför Sverige inom EU/EES och 3Världen, 
ingår 100 GB/ kalendermånad. Utanför Sverige ingår samtal, SMS, MMS till svenska och lokala nummer inom 
EU/EES, samt samtal och SMS till svenska och lokala nummer inom det 3Världen-land som du befinner dig i (ej 
betal- och satellitsamtal). För samtal från Sverige ingår även 3000 SMS och 10 samtalstimmar/månad till lokala 
nummer i övriga EU/EES-länder samt 3Världen vid 24 mån bindningstid. För fullständiga villkor, se tre.se/foretag.

Microsoft Teams är ett smidigt verktyg för allt från digitala möten till att dela dokument 
eller samarbeta i projekt. I Microsoft Teams basutbud går det inte att ringa eller ta emot 
samtal till och från vanliga telefonnummer, vilket krånglar till det om du vill prata med, 
eller bjuda in någon som inte är ansluten. Med 3Växel Teamstelefoni kan du ringa eller ta 
emot alla typer av samtal direkt i Microsoft Teams. 

tre.se/foretag   |   020-33 33 33

Ring och ta emot externa samtal i Microsoft Teams

3Växel
Teamstelefoni

Fördelar med 3Växel Teamstelefoni

• Nå vem du vill (även vanliga telefonnummer) via Microsoft Teams 

• Sköt alla kontakter via Microsoft Teams - på mobilen eller datorn 

• Ring från 80 länder utan extra kostnad i Microsoft Teams eller mobilen 

• Ring till 80 länder utan extra kostnad (24 mån bindningstid) upp till 10 
samtalstimmar/mån i Microsoft Teams eller mobilen  

• Missa inga samtal, svara i Microsoft Teams eller mobilen

• Alla Teams-och mobilsamtal på samma abonnemang

• Välj hur du vill använda 3Växel Teamstelefoni t ex för både inkommande och 
utgående samtal eller bara utgående

Pris: 69 kr/mån per användare 

Det här behöver du för att komma igång

• 3Företagsabonnemang 

• 3Växel 

• 3Växel Teamstelefoni 

• Microsoft Teams   

• Office 365-licenser för publik telefoni (t ex Office 365 E5-licens, Office E3-
licens + phonesystem etc.) 


