Beställning mobilt abonnemang

När du beställer abonnemang kan du välja mellan paket 1 eller paket 2. Utöver det kan du även göra ett tillval med Mobilt
bredband. Vad som ingår i de olika abonnemangen kan du läsa mer om på Aurora.
Så här gör du
Fyll i hela beställningen och medgivandet om löneavdrag. Skriv ut den ifyllda beställningen, dubbelsidigt. Du och din
chef eller prefekt skriver sedan under den utskrivna pappersblanketten. När ni båda har skrivit under, scannas pappersbeställningen in till en PDF-kopia. PDF-kopian skickas sedan till teleservice@umu.se. Pappersoriginalet sparas på institutionen eller enheten.
Välj abonnemang
Kryssa i rutan ’Beställ’ för det du vill beställa.
Abonnemang

Pris
kr/mån

Paket 1

83

Paket 2

128

Extra simkort(Multikort-data)

15

Beställ

Fyll i ditt befintliga mobilnummer

(kryssa i valfri ruta)

*

Mobilt bredband 10GB/mån

139

Mobilt bredband 20GB/mån

249

Mobilt bredband 40GB/mån

399

*Motivering:

Förnamn: _______________________________ Efternamn: _______________________________
Umu-id: _______________________________ Anknytningsnummer:_____________
Enhet: _______________________________

✔
☐
Jag vill ej synas i externa kataloger, till exempel Eniro, Hitta.se

Öppna och spärra tjänster
Alla abonnemang levereras med vissa spärrade tjänster. Dessa tjänster går både att öppna och spärra igen efter behov.
Fyll i de tjänster du vill öppna eller spärra. Mer information om de olika tjänsterna hittar du på Aurora.
Att använda data i utlandet

☐

✔ Spärra tjänst (förvalt värde) Önskat högsta belopp för
Öppna tjänst
☐
data i utland:______kr
Om du inte önskar ett belopp kommer det automatiskt att sättas till 350 kr.

För samtal utanför Sverige
✔
☐
Öppna tjänst (förvalt värde)

☐ Spärra tjänst

För att ringa internationella mobilsamtal
✔
☐
Öppna tjänst (förvalt värde)
☐ Spärra tjänst
Betal-SMS
☐ Öppna tjänst

✔
☐
Spärra tjänst (förvalt värde)

Betalsamtal
☐ Öppna tjänst

✔
☐
Spärra tjänst (förvalt värde)

Leverans av nytt SIM-kort
Adress dit du vill ha ditt nya SIM-kort levererat:_____________________________________________________________
Postnummer ______________Ort _______________________________
Annan mottagare/attestant för leverans av SIM-kort:_______________________________________________________
Postnummer ______________Ort _______________________________

Medgivande av löneavdrag

För att kunna beställa ett mobilabonnemang måste du ge ditt medgivande till löneavdrag för
eventuella kostnader för privat användning som överstiger den pott som ingår i abonnemanget.
Arbetstagarens medgivande om löneavdrag för privat användning
Härmed medger jag, ___________________________________________________att min arbetsgivare får göra avdrag
på min lön för de kostnader för privat användning som överstiger den pott som ingår i det mobilabonnemang som arbetsgivaren tillhandahåller mig i tjänsten. Löneavdraget får som mest
uppgå till 350 kr i månaden. Kostnader som överstiger 350 kr betalas enligt separata överenskommelser om löneavdrag mellan mig och min arbetsgivare.
Detta medgivande gäller i ett (1) år.
Genom denna underskrift intygar jag att jag även tagit del av informationen nedan om gällande
förutsättningar.
Umeå den
________________________________________________________________________
Arbetstagarens underskrift
Arbetsgivarens intygande om behovet av mobiltelefon utanför ordinarie arbetsplats
Umeå universitet har bedömt att det är av väsentlig betydelse att ovan nämnda anställda har
tillgång till mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift utanför ordinarie arbetsplats, för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Umeå den
_________________________________________________________________________			
Prefekt eller motsvarande
Information gällande förutsättningarna för tillgång till tjänstetelefon samt privat användande
Om det är av väsentlig betydelse att en arbetstagare har tillgång till elektronisk utrustning med abonnemang
mot fast avgift utanför ordinarie arbetsplats för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, erbjuder Umeå
universitet en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift.
Umeå universitet har tillgång till olika sorters abonnemang. Abonnemangen skiljer sig åt främst vad gäller
surfmängd men även gällande antal samtalsminuter, sms, mms eller annat. Kostnaden varierar för de olika
abonnemangen och arbetsgivaren avgör vilket abonnemang som anses nödvändigt för att arbetstagaren ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Det är tillåtet för arbetstagaren att använda mobiltelefonen för privat bruk i en sådan omfattning att denna
förmån är av begränsat värde för den anställde. Om det privata användandet leder till att en kostnad utöver
den fasta avgiften uppkommer, ska den överstigande kostnaden i sin helhet betalas av arbetstagaren. Detta
kan till exempel vara fallet om maxgränsen för några av de ingående tjänsterna i abonnemanget överskrids
eller om arbetstagaren beställer tilläggstjänster som inte ingår i abonnemanget. Den överstigande kostnaden
kommer att regleras genom löneavdrag.

