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Dubbellinjen nu möjligt för alla svenska surfare
- surfa och ta emot samtal samtidigt oavsett Internetleverantör

Dubbellinjen gör att den som är uppkopplad mot Internet, både kan ta emot telefonsamtal och ringa utan

att koppla ned sig från Internet. Dubbellinjen, som lanserades i höstas, har hittills enbart varit tillgänglig

för Tele2s Connect2Internet-kunder. Nu görs Dubbellinjen tillgänglig för alla Internetanvändare –

oavsett operatör.

- Dubbellinjen har varit en stor succé sedan vi lanserade tjänsten förra året. Det finns många tacksamma

föräldrar som numera kan ringa hem utan att ständigt få en ”upptaget ton” i luren. Nu släpper vi tjänsten

till alla surfare oavsett om de är Connect2Internet-kunder eller inte, säger Fredrik Berglund,

Marknadsdirektör på Tele2.

Tele2s tjänst Dubbellinjen baseras på Ericssons integrerade Internet-telefonisystem IPTC och gör det

inte bara möjligt att svara i telefon när man surfar. Det går även att ringa både nationella och

internationella samtal från datorn när man är uppkopplad. Kostnaden för ett sådant samtal är mycket

konkurrenskraftigt. Till USA kostar ett samtal från datorn 1.05 kr/minut inkl moms att jämföra med 3

kr/minut med Telia.

Dubbellinjen kostar 30 kronor i månaden i fast avgift. Det krävs att datorn har ljudkort med hel- eller

halvduplex, vilket de flesta datorer har. För bästa effekt behövs headset eller hörlurar, men datorns

mikrofon går också att använda. Användarna måste även vara telefonikund hos Tele2, vilket man kan bli

utan kostnad (www.tele2.se/telefoni).

Mer information om Dubbellinjen: www.tele2.se/dubbellinjen

För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice: 08 - 5626 4626 (dygnet runt).
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