SEMESTERTELEONI
UNDVIK DYR TELEFONFAKTURA PÅ SEMESTERN
Om du skall ut och resa så kanske du vill kunna svara och även ringa i din mobil men slippa dyr telefonräkning när du
kommer hem? I så fall kan du enkelt använda vår nya tjänst -som vi kallar “SEMESTERTELEFONI”

FUNKTIONER
●

Du kan enkelt besvara på samtal som normalt rings till ditt svenska nummer (normalt din mobil eller
hemmatelefon) som vanligt i din egen mobiltelefon och med rätt A-nummer (du ser vem som ringer)

●

Du kan även ringa ifrån din egen mobiltelefon men “via” Sverige och därmed presentera ditt vanliga
telefonnummer (det nummer du registrerat hos oss) vilket ju underlättar för dom som du ringer till

●

Du ser din samtalshistoria direkt via din inloggning till ditt konto på res.applion.se

FÖLJANDE STEG BEHÖVER DU UTFÖRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registrera din email och ditt svenska telefonnummer på res.applion.se samt ange även när du kommer hem
så kan vi påminna dig om att ta bort din vidarekoppling)
Du erhåller därefter av oss ett email med ditt personliga lösenord
Vidarekoppla sedan din svenska telefon (det nummer du registrerat hos oss) till 0123 177 177
På plats i ditt “semester-land” så köper du ett mobilt kontant-kort (säljs oftast direkt på flygplats, etc.)
Sätt i ditt nya SIM-kort i din mobiltelefon
Logga in på res.applion.se och registrera ditt nya utländska SIM-kort
Börja använda din tjänst
Glöm inte att koppla bort din vidarekoppling när du kommit hem (vi påminner dig via SMS och Email om du
kryssat i detta val i din weblogin)

Du kan med fördel prova att registrera ett vanligt svenskt telefonnumer för att verifiera din vidarekoppling som ett
tillfälligt alternativ till “punkt 4” enligt ovan.
Vi har "förladdat" ditt konto med 20 kr för dig att ringa upp.

HANTERING
Det hela fungerar väldigt enkelt och du vidarekopplar bara din vanliga telefon till vår centrala server i Sverige som
sedan sköter om dina samtal till och från din vanliga telefon.
Telefonnumret som du skall vidarekoppla din svenska telefon till är: 0123 177 177
Det finns 3 sätt att vidarekoppla din telefon till oss:
1. Du kan oftast använda din mobiloperatörs webb-tjänst (mina sidor)
2. I menyn på din smartphone väljer du enkelt din vidarekoppling
3. Innan du reser ringer du direkt *21*0123177177# (alla samtal vidarekopplas)
Notera att du ibland även kan välja vilka olika vidarekopplingar som du vill kunna aktivera

Sedan kan du när du kommer fram dit du vill och på plats i lugn och ro och oftast för en billig peng köpa
ett ”kontantkort-SIM” som du pluggar in i din mobiltelefon
Därefter loggar du in på ”res.applion.se” och anger ditt nya utländska telefonnummer eller så skickar du ett SMS till
oss och anger ditt Svenska nummer samt ditt nya utländska nummer
Du kan naturligtvis när som helst avaktivera din vidarekoppling och det du betalt in stannar kvar på ditt konto tills
nästa gång du vill ut och resa.
och resa.
-----------------Aktivering och användning:
● Du vidarekopplar ditt telefonnummer till vårt nummer (0123 177 177) och anger även din email samt det
telefonnummer som du vill kunna besvara dina inkommande samtal ifrån.
● Efter att du aktiverat din email och dina telefonnummer så erhåller du per din email en mer detaljerad
beskrivning
● Du kan direkt börja använda tjänsten då vi "förbetalt" 20 kr som du kan ringa upp.
● Du fyller på ditt eget konto via vår webbutik och du kan se ditt saldo i din mobila portal (res.applion.se)
Att ringa:
● Dina samtal besvaras i din mobiltelefon men där du har satt in ett nytt SIM-kort som du köpt på egen hand
när du kommit fram till din destination
● Du kan även direkt ifrån din mobila portal ringa vart du vill i världen, men alla dina samtal skickas via
Sverige och du blir själv uppringd på din "utlandsmobil" som ett första steg när du ringer. Så fort du själv
besvarat ditt egna samtal så ringer vår teleserver ut det slagna numret.
● Det telefonnummer som du själv presenterar när du ringer är ditt vanliga svenska mobilnummer - vilket gör
att de du ringer känner igen vem dig och allt fungerar normalt
Att besvara samtal;
● Inkommande samtal skickar vi till det telefonnummer som du registrerat och som oftast är ett utländskt
kontantkort (SIM-kort)
● Du besvarar samtalen som vanligt och om du inte svarar så hamnar samtalen i ditt utländska mobilsvar.
----------------------1. ERHÅLL GRATIS 20 KR ATT DIREKT RINGA FÖR - DU SPARAR 100 %
2. FYLL PÅ 80 KR OCH ERHÅLL 20 KR EXTRA IFRÅN OSS - DU SPARAR 20 %
3. FYLL PÅ MED 350 KR OCH ERHÅLL 150 KR EXTRA IFRÅN OSS - DU SPARAR 30 %
-----------------------

