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Engcom Prepaid Conference
Betala enkelt din kommande telefonkonferens med Swish!

Endast 295 kr per telefonkonferens (inklusive moms)
Engcom har tagit fram en mycket konkurrenskraftig telemötestjänst som passar både företag,
föreningar och privatpersoner - vi kallar tjänsten ”Prepaid Conference”.

Så här fungerar det: Alla som skall vara med i telefonkonferensen ringer tilldelat telefonnummer och slår
angiven PIN kod. Så det enda varje deltagare behöver för att vara med är telefonnumret och PIN koden, som
du eller någon annan delar ut via e-post, SMS eller på annat sätt.
Uppgifter om kostnad för deltagaren: Varje deltagare som ringer till konferensen betalar för ett vanligt
lokal/Sverige samtal i fasta telenätet, inga ytterligare kostnader tillkommer. Det är alltså inget
betalnummer man ringer till. Har man ett fastprisavtal med sin teleoperatör, vilket de flesta har idag på sina
mobiltelefoner, så kostar det ingenting.

Info vid deltagare från utlandet: Tjänsten fungerar även om deltagare ringer från utlandet. Tjänsten är
dock uppsatt med ett svenskt +46 nummer. Om deltagaren har ett svenskt mobilabonnemang och ringer
från utlandet så kostar det inget extra att ringa till Sverige i Europa (s.k. roaming inom EU/EES). Om
deltagaren däremot ringer från en fast eller mobil telefon i utlandet så tillkommer naturligtvis
landets/operatörens samtalskostnader till Sverige.
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Tidslängd och antal deltagare per telefonkonferens: Varje konferens kan pågå i upp till 2 timmar och
det kan maximalt vara 10 st. personer/deltagare anslutna samtidigt.

Förskottsbetalning via Swish: För att boka en konferens Swishar du 295 kr.
Du skickar även ett meddelande till: info@engcom.se. I meddelandet anger du uppgifter om konferensen
(datum och starttid), samt uppgifter för kvitto (namn, eventuellt org. nummer och postadress). Kvittot
kommer sedan skickas ut via e-post som underlag för er bokföring.
Uppgifter för er telefonkonferens: Vi svarar under kontorstid omedelbart på ditt meddelande när vi
kontrollerat att konferensen är betald via Swish. I meddelandet från oss får du då alla uppgifter som du
behöver för att utföra telefonkonferensen på det datum och den starttid som önskas.
Tekniska problem: Skulle något problem uppstå kan du alltid ringa Engcom Support: 08-123 505 50.
Om ni dessutom av någon teknisk anledning som Engcom ansvarar för inte kan utföra er bokade konferens
kommer vi naturligtvis att återbetala det förskottsbetalade beloppet.

Gör så här för att boka en Prepaid Conference:
Steg 1: Betala 295 kr på Swish nummer 123 098 06 15 (mottagare: Engcom Scandinavia AB).
Steg 2: E-posta: info@engcom.se och informera om datum/starttid för din telefonkonferens,
samt även om namn, adress och eventuellt org. nummer på betalaren för kvitto.
Steg 3: Vi verifierar din Swish betalning och skickar dina uppgifter för konferensen.
Vi ser fram emot din bokning!

