
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teaser nyemission 
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Bakgrund och motiv till 

emissionen och framtida 

kapitalbehov 
Föreliggande nyemission genomförs i 

syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. 

Kapitalet kommer att användas till att (1) 

stärka bolagets balansräkning och 

underlätta framtida affärer, (2) lösa 

kortfristig finansiering, samt (3) skapa 

ekonomiskt utrymme för fortsatt drift till 

dess bolagets verksamhet är kassapositiv. 

Bolaget har nyligen kommunicerat två 

lanserade tjänster baserade på 

installationen i Oman. Renna Mobile, en 

fristående operatör i Omantels mobilnät, 

kom i december 2016 att bli den första 

operatören som lanserade en mobil 

VoIP- tjänst baserad på Challenger 

Mobiles installation i Oman. 

Tjänsten erbjuds med Android-appen 

Renna Talk som finns tillgänglig på 

Google Play. Appen Renna Talk erbjuder 

billigare samtal till utlandet och riktar sig 

i första hand till personer med nära och 

kära utanför Oman. 

Med Appen hoppas operatören kunna 

attrahera ännu flera kunder att välja just Renna 

Mobile. Till en början erbjuds attraktiva 

minutpaket till Bangladesh, Indien och Pakistan 

för att locka den stora andelen 

migrantarbetare från just dessa länder. Att 

ringa med Renna Talk innebär en halverad 

samtalskostnad jämfört med de billigaste 

samtalspaketen hos operatören sedan tidigare. 

FRiENDi mobile, ett Virgin Mobile MEA företag, 

blev i januari 2017 det andra företaget som 

lanserade en mobil VoIP-tjänst baserad på 

Challenger Mobiles installation i Oman. 

FRiENDi mobile har döpt sin VoIP-tjänst till 

FRiENDi VoIP. Med tjänsten får kunderna 

tillgång till bättre priser till 209 länder runt om 

i världen. 

Challengers affärsmodell bygger på långsiktiga 

relationer med kundföretagen där kopplade 

samtalsminuter är grunden till intäkterna. 

Bolaget tar betalt per kopplad samtalsminut 

med systemen och fakturerar kund månadsvis. 

Erbjudandet i sammandrag 
 
 Teckningskurs: 0,22 kronor per aktie 

 Teckningstid: 21 februari 2017 till och 

med den 9 mars 2017 

 Antal erbjudna B-aktier: 53 662 524 

 Emissionsbelopp: 11,8 Mkr 

 Bolagsvärdering, pre money: 23,6 Mkr 

 Likviddag: Tilldelade aktier ska betalas 

enligt instruktion på avräkningsnotan. 

 Handel i aktien: Aktien handlas på 

AktieTorget sedan den 7 juli 2010 

 Tilldelning: Vid överteckning beslutar 

styrelsen om tilldelning. 

 Garanti: Säkerhet finns till 85% av 

emissionlikviden, 60% genom 

teckningsförbindelse från huvudägaren 

och 25 % genom extern garanti. 

Styrelsen har med stöd av det 

bemyndigande som gavs på den 

bolagsstämma som hölls den 29 juni 2016 i 

Challenger Mobile AB (publ) beslutat att 

genomföra en nyemission av aktier. 

Nyemissionen omfattar maximalt 53 

662 524 B-aktier som erbjuds till kursen 

0,22 kronor. Sammantaget väntas en 

fulltecknad nyemission inbringa 11,8 Mkr 

före emissionskostnader. 

Med de två lanseringarna når Challenger fler 

slutkunder som får möjlighet att kommunicera 

effektivare än tidigare. 

När Challenger Mobile nu har lanseringar på 

plats med två kunder bedömer styrelsen att det 

kommer att gå lättare att bearbeta andra 

potentiella samarbetspartners. För detta 

ändamål krävs emellertid finansiering samtidigt 

som Bolaget behöver en viss kassa för att 

möjliggöra fortsatt drift av verksamheten tills 

dess att tillräckliga intäktsflöden har etablerats.. 

Av denna anledning har styrelsen valt att utnyttja 

sitt bemyndigande från bolagsstämman den 29 

juni 2016 för att genomföra denna nyemission. 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta 

memorandum, vilket upprättats av styrelsen i 

Challenger Norden AB (publ) med anledning av 

förestående emission. 

Styrelsen för Challenger Mobile AB (publ) 

är ansvarig för informationen i 

Memorandumet. Härmed försäkras att, 

såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i 

Memorandumet är riktiga och 

överensstämmer med faktiska 

förhållanden och att ingenting är 

utelämnat som skulle kunna påverka 

dess innebörd. 

Stockholm i februari 2017 
Styrelsen i Challenger Mobile AB (publ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Inbjudan till teckning av 

aktier 
Den 6 februari 2017 beslutade styrelsen i Challenger Mobile, i kraft av 

bemyndigande avgivet vid bolagsstämma den 29 juni 2016 att 

genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att 

teckna aktier i Challenger Mobile. Vid fulltecknad emission kommer 

aktiekapitalet att ökas med 2 845 069,22 kronor, från 5 690 138,49 

kronor till 8 535 207,673 kronor, och antalet aktier kommer att ökas 

med 53 662 524 aktier, från 107 325 048 aktier till 160 987 572 aktier. 

Samtliga nyemitterade aktier kommer att vara av serie B. 

Teckningstiden löper från och med den 21 februari 2017 till och med 

den 9 mars 2017. 

Viktig information 
Styrelsen för Challenger Mobile AB (publ) (”Challenger”)(Org nr 556671-

3607) har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av 

förestående nyemission. Observera att detta dokument endast är en 

informationsbroschyr som innehåller ett k ort utdrag ur 

Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i 

Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i 

dess helhet. 

Jag heter Johan Meijer och har varit VD på 

Challenger Mobile sedan sommaren 2013. Efter 

att ha kämpat intensivt med projektet i Oman 

sedan en tid efter jag tillträdde är vi nu i en 

mycket spännande position. Vi har förhandlat 

oss till avtal, installerat och bevisat vår produkt 

hos en stor operatör, bearbetat myndigheter 

kring riktlinjer och godkännande av teknik och 

affärslogik, anpassat tjänsterna för 

slutkundsmarknaden och slutligen lanserat ett 

par tjänster på marknaden. Marknaden har tagit 

emot tjänsterna väl och slutkunder ansluter sig 

till tjänsten genom att installera våra appar i bra 

tempo. Vi arbetar nu hårt tillsammans med de 
lokala operatörerna för att optimera 
tjänsterna med avseende på gränssnitt och 
paketering med målsättningen att bli det 
självklara valet för samtal till utlandet i Oman. 

Vd har ordet 

Informationsmemorandum 
Memorandumet kommer även finnas hos Aktietorget.se och Eminova.se 

www.challengermobile.se 
 

samt på Teckna Emissions hemsida: 

www.tecknaemission.se/nyemission/ChallengerMobile 

Riskfaktorer 
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer 

utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget 

kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ 

påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, 

vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en 

aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan 

en investering görs uppmanas investerare att läsa 

Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på 

sidorna 4 –5. 

 

Varje samtalsminut vi kopplar åt våra kunder 

genererar intäkter och tar oss närmre positivt 

kassaflöde. 

Produkten 
Challenger gör det möjligt för operatörer och 

företag att erbjuda kommunikationslösningar 

för mobiler. Vi säljer inte mjukvara utan 

erbjuder tekniken och som en fullservice-

tjänst, där vi skräddarsyr systemen åt 

kunderna för att tillgodose behoven för 

respektive marknad och tjänst. Mycket av 

styrkan ligger i de färdiga komponenterna och 

dess möjligheter till anpassning och 

integration med andra system hos kunderna 

och andra partners men även skalbarheten 

som möjliggör små som stora volymer av 

kunder och samtal. 

 

 

 

”Den globala marknaden för 

VoIP uppskattas generera nära 100 miljarder 

dollar per år.” 

 

 

”Denna kundkategori beräknas stå för 

omkring 230 miljoner internationella 

samtalsminuter i månaden bara i Oman.” 

http://www.challengermobile.se/
http://www.tecknaemission.se/nyemission/ChallengerMobile


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi räknar med att uppnå lönsamhet redan 

vid 4-5 miljoner kopplade minuter i 

månaden.” 

 

Johan Meijer - VD, Challenger Mobile AB 

 

I grundinstallationen för Omantel levererar vi en 

kapacitet på omkring 80 miljoner minuter i 

månaden, men kan med kort varsel ställa om för 

att öka detta till dubbla eller mer. Denna 

skalbarhet i tekniken säkerställer en långsiktig 

drift och intjäningsförmåga för bolaget. 

Den största insatsen som krävs i samband med 

nylansering är anpassning av apparna. Vi 

erbjuder en grund med de flesta funktioner som 

behövs och efterfrågas i en VoIP app. Denna app 

justerar vi sedan med underlag från kunder för 

att skapa något som passar perfekt med kundens 

varumärke och existerande produkter. Vidare 

anpassas affärslogiken för respektive tjänst för 

att erbjuda det bästa för respektive kund. 

Marknaden och dess potential 
Den globala marknaden för VoIP uppskattas 

generera nära 100 miljarder dollar per år vilket är 

en ofantlig summa. Detta delas upp på massor 

av aktörer även om några namn som Skype och 

Viber är de mer kända. De mer kända står för 

mkt samtalstrafik globalt sett men omsättningen 

är väldigt blygsam i relation till detta. När man 

vidare tittar på specifika marknader omsätter 

ofta företagslösningar för VoIP exempelvis mer 

än de store “namnen”. Vi tror alltså inte att en 

eller två aktörer kommer kunna hantera alla 

kommunikationsbehov i världen utan det 

kommer finns utrymme för olika aktörer med 

olika inriktning att specialisera sig på tekniska 

och affärsmässiga sätt. 

Efter en period av marknadsfokus tror jag vi har 

funnit en nisch som passar oss väl, bolag som på 

olika sätt kommer i kontakt med migrerande 

arbetskraft. Det är inte en liten marknad vi pratar 

om utan man uppskattar att det finns 150 

miljoner människor som begett sig utomlands i 

jakt på arbete. På de berörda marknaderna finns 

ett uppdämt behov av kommunikation men 

traditionella internationella samtal är ofta för 

dyra. Med Challenger kan en mobiloperatör, 

tjänsteförmedlare eller annat företag enkelt 

komma igång och erbjuda sina kunder nya mer 

konkurrenskraftiga samtalstjänster. 

Vi har funnit Sydostasien och Mellanöstern som 

marknader att fokusera på i första hand men 

stänger självklart inga dörrar för andra 

marknader och möjligheter. På dessa marknader 

utgör migrantarbetarna ofta stora delar av 

befolkningen och på samma sätt motsvarar de 

stora delar av landets samtalstrafik till utlandet. 

De har av olika anledningar inte möjlighet, 

kunskap eller utrustning för att använda 

generella kommunikationsappar utan måste 

förlita sig på det operatörer erbjuder med SIM 

kort eller telefonkort att använda i telefonkiosker 

Med Challenger tar vi fram möjligheter utifrån 

varje land och kunds förutsättningar.. Vilka 

telefoner används eller kan distribueras, 

 Oman 
Vi har som tidigare rapporterats haft ett tydligt 

fokus på projektet i Oman under en längre tid. 

Detta för att vi tror starkt på marknaden och på 

kunden Omantel som en mall för andra 

operatörer att göra motsvarande. Oman har bara 

4,5 miljoner invånare men omkring hälften av 

dessa är migrantarbetare från företrädesvis 

Bangladesh, Indien och Pakistan. Denna 

kundkategori beräknas stå för omkring 230 

miljoner internationella samtalsminuter i 

månaden bara i Oman. Alla medverkande i 

projektet siktar på att ta en betydande del av 

denna marknad med hjälp av en enkel tjänst 

skapad med just kundsegmentet i åtanke med 

attraktiv prissättning och förstklassig kvalitet. Vi 

räknar med att bolagets system behöver ta 

mindre än 5 procent av målmarknaden bara i 

Oman för att uppnå lönsamhet. 

Intäktsmodellen 
Challengers intäkter är direkt relaterade till 

användandet av tjänsterna då intäktsmodellen 

baseras först och främst på användandet av 

tekniken, det vill säga antalet samtalsminuter. 

Tjänsterna börjar generera intäkter från första 

samtalsminut samtidigt som kostnaderna inte 

ökar i samma utsträckning. Det är en modell som 

attraherar kunder genom att sänka barriären att 

komma igång genom relativt låga insteg 

kostnader men säkerställer långsiktig 

intjäningsförmåga för båda parter genom att helt 

enkelt dela på intäkterna. Vi räknar med att 

uppnå lönsamhet redan vid 4-5 miljoner 

kopplade minuter i månaden. 

Företrädesemissionen 
Jag önskar er välkomna att teckna aktier i denna 

nyemission som är säkrad till 85% redan från 

start. Nyemissionen ämnar att stärka vår 

balansräkning och underlätta förhandlingar och 

affärer samt skapa lite andrum för att växa 

lanserade tjänster och bygga ökande 

intäktsströmmar för fortsatt expansion av 

verksamheten. Jag och resten av bolaget hälsar 

er välkomna både som existerande och nya 

aktieägare. 

Johan Meijer 
VD, Challenger Mobile AB 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten 
Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen 

plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder skräddarsydda tjänster för 

kundföretagen med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Grunden i 

plattformen är det egenframtagna kommunikationssystemet CMVoIP som möjliggör 

kommunikation mellan enheter över internet. CMVoIP är en nyckelfärdig lösning för VoIP-

kommunikation med mobilappar, app provisionering, användaraktivering, billing, rating, 

least cost routing, switching, kundsupport, etc. Den tekniska plattformen stödjer integration 

med kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. 

Sedan 30 december 2014 sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag, 

Challenger Mobile Technology AB. Challenger Mobile sköter administration, ekonomi och 

sälj/marknad. Båda företagens verksamhet sker under samma tak i Kista. 

Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa 

kundspecifik funktionalitet samt uppdatera appar och front-ends för nya enheter och 

plattformar. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med 

bibehållen god kvalitet och funktion. 

Challenger Mobiles erbjudande i korthet: 
 Challenger Mobile gör det möjligt för företag att erbjuda sina egna internationella 

telefonitjänster för mobiltelefoner. 

 Samtal kan erbjudas till konkurrenskraftiga priser genom att koppla samtal över 

befintlig internetinfrastruktur samt genom globalt förhandlade priser på 

samtalsminuter. 

 Samtal kopplas över alla tillgängliga internetuppkopplingar, vanligtvis WiFi eller 3G/4G. 

 Mobilappen och övriga system anpassas för varje kunds användare och varumärke. 

 Företag kan snabbt ta tjänsten till marknaden med Challengers färdiga lösning. 

 Tjänsten förutsätter ingen ny telefon, nytt SIM kort eller nu access nummer. När 

mobilappen är nedladdad och kontot har startats är slutkunden redo att använda 

Challengers teknik. 

 Samtalstaxorna som erbjuds är samma över hela världen. Det är endast till vilket land 

samtalet kopplas som avgör priset för samtalen. 

 Challengers appar fungerar på samma sätt som mobiltelefonens vanliga 

samtalsfunktioner. 

Challenger Mobiles system består av en rad olika delar som tillsammans utgör CMVoIP. 

Kärnan i systemet är själva VoIP servrarna tillsammans med Challengers egna mobila VoIP 

appar. CMVoIP består av en rad systemkomponenter som hanterar olika funktioner. Några 

av dessa viktiga komponenter är: 

 Avancerat betalningssystem som ser till att alla samtal debiteras korrekt. 

 Integrationsgränssnitt för att koppla ihop CMVoIP med kunders befintliga system. 

 Administrationsverktyg för kunderna att få tillgång till tjänsterna och utföra support. 

 Meddelandehanteringssystem för hantering av meddelandekommunikation med 

slutkunder, vilket även kan används för verifiering och betalning i många fall. 

 Övervakningssystem för att automatiskt varna om och hantera eventuella fel på 

systemen. 

Systemet erbjuder en rad 

fördelar för kundföretagen: 
 
Nyckelfärdig lösning 

Challenger Mobile tillhandahåller en totallösning i 

vilken all drift och övervakning av tjänsten 

inklusive databashantering och 

faktureringsunderlag ingår.  

White label 

Marknadsföring under kundens eget varumärke; 

kunden/operatören marknadsför tjänsten under 

sitt eget varumärke och stärker sin relation till 

slutkunden. 

Time to market 

Kundföretaget kan snabbare lansera nya tjänster 

med Challenger som enda leverantör för hela VoIP 

erbjudandet. Tekniken är redan färdig och efter en 

grafisk utformning av mobilapparna är 

kundföretaget redo att lansera en anpassad och 

konkurrenskraftig VoIP tjänst. 

Kassaflöde 

Challengers prismodeller med långsiktig intjäning 

som fokus sänker den ekonomiska insatsen som 

krävs för kundföretag att komma igång, samtidigt 

som intäkter snabbt kan börja genereras. 

Skalbarhet 

Challengers lösning är flexibel och skalbar. Inga 

begränsningar föreligger vad gäller antal 

användare av systemet eller volymen av 

samtalsminuter. 

Driftssäkerhet 

Challenger har testat systemen och tjänsten mot 

tusentals kunder i fler än hundra länder. 

Ett verktyg för nya marknader. 

Challenger använder Internet för att transportera 

samtal och har avtal för internationell teletrafik i 

hela världen. Detta innebär att Challengers kunder 

kan etablera sin mVoIP tjänst även i länder där 

kunderna inte är etablerade med egna GSM eller 

3G licenser. 

Fördelar för konsumenten 

Challengers lösning sänker kostnader, är enkel att 

använda och säkerställer bästa möjliga kvalitet. 

Med Challenger som leverantör kan all 

kommunikation köpas från den vanliga 

mobiloperatören. Det är lika enkelt som att ringa 

ett vanligt mobilsamtal och de vanliga 

telefonnumren i kontaktlistan används. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter lansering av en ny kunds VoIP-tjänst driver Challenger systemen 

för att se till att allt fungerar problemfritt samt bistår med 

säkerhetsuppdateringar och eventuella ändringar av tjänsterna. I 

driftsavtalet ingår löpande rapportering, information och statistik om 

samtalstrafiken, samt att förse kunden med eventuella 

debiteringsunderlag. 

Challengers försäljningsverksamhet består av att identifiera, bearbeta 

och förhandla med företag på intressanta marknader om villkoren för 

leverans av CMVoIP. Bolaget arbetar med vissa lokala partners för att 

hitta och sälja in tjänsterna hos lämpliga kundföretag i framförallt 

Mellanöstern och Sydostasien. Kundföretagen som Challenger riktar 

sig till är i första hand operatörer eller konsumentinriktade företag 

med intresse av internationella kommunikationstjänster. Vidare sätts 

ett tydligt fokus på marknader med speciella behov av internationell 

kommunikation. 

Nyligen lanserade kundsystem 
Bolaget har avtal med Omantel i Oman för leverans av de första VoIP 

tjänsterna i Sultanatet av Oman. Challenger har installerat ett specifikt 

VoIP-system för kunden Omantel. Installationen driftar idag 2 

lanserade tjänster med varumärkena Renna Talk samt FRiENDi VoIP. 

Dessa lanserades i slutet av december 2016 respektive januari 2017 

och har tagits emot väl av marknaden. Tjänsterna erbjuder billigare 

samtalstaxor till över 200 destinationer. Den primära målsättning hos 

dessa erbjudanden är att attrahera migrerande arbetskraft från 

företrädesvis Bangladesh, Indien och Pakistan varför extra 

fördelaktiga paketeringar tagits fram för just dessa destinationer. Vi 

ser redan att merparten av alla samtal kopplas till dessa tre 

destinationer vilket tyder på att tjänsterna når dessa kundsegment. 

Länkar till kunderbjudanden: 
http://www.rennamobile.com/voip/ 

http://www.friendimobile.com/en-om/section/voip-2 

Affärsidé 
Challenger Mobiles affärsidé́ är att erbjuda företag, organisationer 

och myndigheter möjligheter att enkelt introducera 

kommunikationstjänster på den globala marknaden, baserat på 

bolagets teknik för internetbaserad kommunikation för 

mobiltelefoner. Challenger driver tekniken åt kund med 

skräddarsydda lösningar mot slutkunder. Kundföretag och Challenger 

delar på intäkterna från tjänsterna vilket sänker ekonomiska hinder 

att komma igång men säkerställer långsiktig intjäningsförmåga för 

båda parter. 

Vision 
Bolagets vision är att inta en position som en av de ledande 

leverantörerna av helhetslösningar för internetbaserad 

kommunikation för mobiltelefoner. 

Målsättningar 
Kortsiktigt siktar bolaget på att så snart som möjligt nå lönsamhet 

genom ett par framgångsrika lanseringar av tekniken på marknaden. 

Mer långsiktigt siktar bolaget på att uppnå en stadig tillväxt där vi 

genom god skalbarhet i teknik och affärsmodell kan uppnå en hög 

nettomarginal och lönsamhet. 

Strategi 
Bolagets strategi för att uppnå målsättningarna är att identifiera och 

bearbeta lämpliga aktörer verksamma på marknader där särskilt 

gynnsamma förutsättningar råder för en kommersiellt framgångsrik 

introduktion av de tjänster som möjliggörs av Bolagets 

teknikplattform. 

Bolaget har funnit att de geografiska områden i världen där 

arbetskraftsinvandringen är omfattande utgör ett marknadssegment 

av särskilt strategisk betydelse. Bolaget har även observerat att 

implementationer av framgångsrika affärsmodeller i dessa områden 

tenderar att öka efterfrågan från andra länder med liknande 

förutsättningar, vilket tillför denna inriktning ytterligare ett strategiskt 

värde. 

Intäktsmodell 
Challenger Mobiles intäkter genereras av en blandning av 

engångsavgifter och återkommande avgifter. Kärnan i affärsmodellen 

ligger dock hos den långsiktiga driften av systemen och de 

återkommande avgifterna som baseras på användandet av systemet. 

Ju mer slutkunder som använder tjänsterna desto mer tjänar bolaget. 

Utöver driften genererar installations- och förändringsprojekt 

engångsintäkter för bolaget. Intäktsmodellen kan delas upp på 

följande sätt: 

 Installation och integration: Bolaget debiteras för arbetet att 

skräddarsy och eventuellt installera systemen för att skapa ett 

unikt och konkurrenskraftigt erbjudande. Dessa avgifter 

debiteras en gång och faktureras i samband med installation. 

 Drift: Bolaget debiterar avgifter för systemdrift av tjänsterna. 

Dessa avgifter baseras på användning av systemen och 

faktureras månadsvis. Detta i kombination med teknikens 

skalbarhet och utgör stora möjligheter till långsiktig lönsamhet. 

 Samtalsminuter: Challenger debiterar samtalsminuter till alla 

fasta och mobila telefonnummer i världen enligt en prislista som 

hela tiden uppdateras. Samtalsminuter sammanställs och 

faktureras vanligtvis månadsvis. 

 Professionella tjänster: För eventuella förändringar i 

erbjudandet debiterar Bolaget avgifter för de professionella 

tjänster som krävs. Dessa debiteras i anslutning till att 

förändringar utförs för kund.  

http://www.rennamobile.com/voip/
http://www.friendimobile.com/en-om/section/voip-2


 

 

 

 


