
· Perfekt ersättning av din ISDN-växel

· Accessoberoende tjänst - behåll din befintliga internetleverantör

· Enkel administration via Mina sidor

· Marknadsledande månads- och samtalsavgifter

· Mellan 10 och 50 linjer mot telefonnätet. Välj den lösning som passar ditt företag bäst

GÖR DITT VAL BASERAT PÅ OM DU VILL HA FULL KOSTNADSKONTROLL ELLER 
BARA RINGA BILLIGT. 

Startavgift, bundet 12 månader 1 995 kr 1 995 kr 1 995 kr

Startavgift, bundet 24 månader 995 kr 995 kr 995 kr

Månadsavgift 296 kr 596 kr 996 kr

Samtidiga kanaler 15 30 50

  SIP-trunk Bas SIP-trunk Extra SIP-trunk Max

Alla priser är exkl. moms

Öppningsavgift inom Cellips fastnät 0 kr 0 kr 0 kr

Öppningsavgift 0,39 kr 0,10 kr 0,10 kr

Minutavgift inom Cellips fastnät 0 kr 0 kr 0 kr

Konfigurationshjälp av SIP-trunkens 695 kr/timme 695 kr/timme 695 kr/timme
gränssnitt (minimum 2 timmar)

Minutavgift till fastnät 0,12 kr 0,07 kr 0,06 kr

Minutavgift till mobilnät 0,69 kr 0,59 kr 0,49 kr

Administration via Mina sidor ingår ingår ingår

Omstyrning av trunk via Cellips kundservice 295 kr/förändring 295 kr/förändring 295 kr/förändring

Minutavgift till 077-nummer 0,18 kr 0,18 kr 0,18 kr
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SIP-trunk Bas är en kostnadseffektiv växelanslut-
ning för dig med en modern företagsväxel eller som 
vill avveckla den dyra ISDN-anslutningen. Tjänsten 
nyttjar din befintliga internetförbindelse oavsett vil-
ken leverantör du har, vilket gör den mycket pris-
värd för dig. Vi erbjuder gränssnitt mot ett 30-tal te-
lefonväxlar på den svenska marknaden. Som kund 
har du samma höga kvalitet som tidigare till en 
bråkdel av dagens kostnad för ISDN-anslutningen. 
Denna trunk är perfekt för de små och medelstora 
företagen som vill hålla nere sina kostnader. 

Nu kan du dessutom via Mina sidor enkelt styra om 
dina nummer till företagets mobiler, vilket kommer 
väl till hands om din växel skulle går ner. Det hela 
tar fem sekunder. Och det är lika enkelt att ta bort 
omstyrningen. Det finns även möjlighet att gå in 
och hantera nummerstyrningen på enskilda num-
mer om du vill testa med några få nummer när väx-
eln är i drift igen.

Följande ingår i SIP-trunk Bas:
· 15 linjer mot telefonnätet

· Låg månadsavgift och bra minutpriser

· Enkel administration via Mina sidor

· Accessoberoende, använd din befintliga internet-
leverantör

· Möjlighet att styra om fasta nummer till företagets 
mobiler

·  15 linjer mot telefonnätet
·  Accessoberoende tjänst - fungerar 

oavsett internetleverantör

SIP-TRUNK BAS

VÄXELANSLUTNINGEN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
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SIP-trunk Extra ger mer växelkraft för pengarna än 
ISDN, genom en kostnadseffektiv anslutning. Tjäns-
ten nyttjar din befintliga internetförbindelse oav-
sett vilken leverantör du har, vilket gör den mycket 
prisvärd och flexibel för dig. Vi erbjuder gränssnitt 
mot ett 30-tal telefonväxlar på den svenska mark-
naden. Som kund har du samma höga kvalitet som 
du tidigare haft med ISDN till en bråkdel av dagens 
kostnad. Denna trunk är perfekt för det medelstora 
företaget som vill hålla nere sina kostnader.

Nu kan du dessutom via Mina sidor enkelt styra om 
dina nummer till företagets mobiler, vilket kommer 
väl till hands om din växel skulle går ner. Det hela 
tar fem sekunder. Och det är lika enkelt att ta bort 
omstyrningen. Det finns även möjlighet att gå in 
och hantera nummerstyrningen på enskilda num-
mer om du vill testa med några få nummer när väx-
eln är i drift igen.

Följande ingår i SIP-trunk Extra:
· 30 linjer mot telefonnätet

· Låg månadsavgift till svenska mobiler

· Enkel administration via Mina sidor

· Accessoberoende, använd din befintliga internet-
leverantör

· Möjlighet att styra om fasta nummer till företagets 
mobiler

·  30 linjer mot telefonnätet

· 0,07 kr till fasta nätet

·  0,59 kr till mobilnätet

www.cellip.com/tjanster/sip-trunk-extra
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SIP-trunk Max är vår bästa och mest prisvärda väx-
elanslutning för dig som ringer mycket. Motsvaran-
de anslutning med ISDN är minst 3 gånger dyrare. 
Tjänsten nyttjar din befintliga internetförbindel-
se oavsett vilken leverantör du har, vilket gör den 
mycket prisvärd och flexibel för ditt företag.

Vi erbjuder gränssnitt mot ett 30-tal telefonväxlar 
på den svenska marknaden. Som kund har du sam-
ma höga kvalitet som du tidigare haft med ISDN till 
en bråkdel av dagens kostnad. Denna trunk är per-
fekt för det stora företaget som vill hålla nere sina 
kostnader med flexibilitet.

Nu kan du dessutom via Mina sidor enkelt styra om 
dina nummer till företagets mobiler, vilket kommer 
väl till hands om din växel skulle går ner. Det hela 
tar fem sekunder. Och det är lika enkelt att ta bort 
omstyrningen. Det finns även möjlighet att gå in 
och hantera nummerstyrningen på enskilda num-
mer om du vill testa med några få nummer när väx-
eln är i drift igen.

Följande ingår i SIP-trunk Bas:
· 50 linjer mot telefonnätet

· Låg månadsavgift och låga minutavgifter till mobi-
ler och fastnät

· Enkel administration via Mina sidor

· Accessoberoende, använd din befintliga internet-
leverantör

· Möjlighet att styra om fasta nummer till företagets 
mobiler

www.cellip.com/tjanster/sip-trunk-max

· 50 linjer mot telefonnätet

· 0,06 kr till fasta nätet

·  0,49 kr till mobilnätet
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Detta är en tilläggstjänst till våra SIP-trunkspaket 
som ger dig flexibilitet kring nummer till ditt före-
tag. Du kan välja nya nummer i Cellips nummerserie 
eller att flytta med befintlig nummerserie från den 
operatör du har idag. Du kan välja fritt mellan de 
olika nummertjänsterna. Om du t.ex. har en befint-
lig 25-nummerserie idag och vill behålla den så blir 
det 5 st. singelnummer och 2 st. 10-nummerserier.

Nummertjänsten
· Singelnummer

· 10-nummerserier

· 100-nummerserier

För att kunna beställa nummer till SIP-trunk måste 
du ha valt ett grundpaket först.

Cellip har nummer i alla Svergies riktnummerom-
råden, 010-, 077-, 020- och betalnummer. Vi kan 
även erbjuda nummer i över 50 länder.
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www.cellip.com/tjanster/sip-trunknummer

· Tilläggstjänst till Cellips SIP-trunkspaket
· Ger dig flexibilitet kring nummer till ditt fö-

retag
· Välj nytt, högkvalitativt nummer eller ta 

med dig ditt befintliga

NUMMER TILL SIP-TRUNK

NUMMERSÄTT DIN SIP-TRUNK EFTER FÖRETAGETS BEHOV
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