ACN-LINJELEIE
Tilleggstjenester
De følgende tilleggstjenestene er tilgjengelige med ACN-linjeleie. Prisene for
disse tjeneste er basert på bruk.
o
o
o
o

3 på linjen
Vekking
Viderekobling
Direkte Ring

3 på linjen
3 på linjen gir deg muligheten til å gjøre følgende:
o
o
o

Koble sammen 2 samtaler
Tilkoble en tredjeperson i løpet av en samtale som er i gang
Skifte mellom 2 samtaler

Hvordan fungerer det?
3-Way Call er tilgjengelig for alle kunder som enten har analoge linjer eller ISDNlinjer:
Analoge linjer:
Å snakke med 2 personer samtidig
1. Ring den første personen og tast ’R’ når oppringningen blir besvart.
2. Ring den andre personen og tast ’R’ når oppringningen blir besvart.
3. Tast ’3’ for å koble sammen alle samtalene.
Begge samtalene vil bli frakoblet når personen som satte i gang samtalen legger på.
Skifte mellom 2 samtaler
1. I løpet av din samtale kan du taste ’R’ og ringe den andre personen når du
hører tonen.
2. Skift mellom begge samtalene ved å taste ’R’ og så ’2’.
For å frakoble en samtale, tast ’R’ og så ’1’. Du vil automatisk bli tilkoblet til den
andre personen. Begge samtalene vil bli frakoblet når personen som satte i gang
den andre samtalen legger på.
Noen analoge telefoner har en ‘Re’-tast som brukes til å ringe på nytt til det siste
oppringte nummeret. Denne må ikke forveksles med ’R’-tasten.
Dersom du har tjenesten Overføre Samtale er det mulig å koble andre mennesker i
samtalen og legge på.
For å koble til mer enn 3 numre må de oppringte personene også aktivere tjenesten
3 på linjen, og på den måten legge til en person hver til samtalen.
ISDN-linjer:
Din telefon må ha tjenesten 3 på linjen. Hvordan du benytter tjenesten avhenger
av telefontypen du har. Vær vennlig og sjekk din brukerveiledning.

Hvor mye koster det?
3 kr. per aktivering. ACNs standardpriser gjelder også for hver samtale.
Vekking
Med tjenesten Vekking behøver du ikke å bekymre deg for strømbrudd eller tomme
batterier når du sover.
Vekking vil alltid bli gjort til det telefonnummeret som bestilte vekkingen. Du kan
bestille vekking inntil 23 timer og 55 minutter på forhånd. Vekking blir gjort hvert
5. minutt, så vekketidspunktet kan avvike med opptil 5 minutter fra det forespurte
tidspunktet. Oppringningen vil gjentas hvert 5. minutt dersom linjen er opptatt
eller ingen svarer.
Det er 2 kategorier av vekking:
o
o

En dag
Flere dager (opptil 9) på samme tidspunkt hver dag

Hvordan fungerer det?
Vekking er kun tilgjengelig for kunder som har en analoglinje.
En dag:
For å aktivere din vekking taster du ganske enkelt ‘*55*tid (4 sifre)’. Du vil høre en
kvitteringstone. For å deaktivere din vekking taster du ’#55#’ og venter på
kvitteringstonen.
Flere dager (opptil 9):
For å aktivere din vekking taster du ganske enkelt ‘*56*tid (4 sifre)*antall dager
(opptil 9)#’. Du vil høre en kvitteringstone. For å deaktivere din vekking taster du
’#56#’ og venter på kvitteringstonen.
Hvor mye koster det?
3 kr. per aktivering for en dag og 7 kr. per aktivering for flere dager.
Viderekobling
Med viderekobling kan du besvare alle samtaler hvor enn du er.
De følgende viderekoblingstjenestene er tilgjengelige:
o
o

o

Direkte viderekobling som vil viderekoble dine innkommende samtaler til
det oppgitte nummeret.
Viderekobling når ingen svarer, som vil viderekoble dine innkommende
samtaler til det oppgitte nummeret dersom det ikke svarer innen 20
sekunder.
Viderekobling ved opptatt, som vil viderekoble dine innkommende samtaler
til din telefonsvarer eller mobil dersom det oppgitte nummeret er opptatt.

Hvordan fungerer det?
Viderekobling er tilgjengelig for kunder som har analoge linjer eller ISDN-linjer:
Direkte viderekobling:
For å aktivere denne tjenesten taster du ‘*21*nummer det skal viderekobles til#’.
Du vil høre en kvitteringstone. For å deaktivere tjenesten taster du ’#9,53kg’ og
venter på kvitteringstonen.
Viderekobling når ingen svarer:

For å aktivere denne tjenesten taster du ‘*61*nummer det skal viderekobles til#’.
Du vil høre en kvitteringstone. For å deaktivere tjenesten taster du ’#27,67kg’ og
venter på kvitteringstonen.
Viderekobling ved opptatt:
For å aktivere denne tjenesten taster du ‘*67*nummer det skal viderekobles til#’.
Du vil høre en kvitteringstone. For å deaktivere tjenesten taster du ’#67#’ og
venter på kvitteringstonen.
Hvor mye koster det?
Viderekobling er gratis med ACN-linjeleie. ACNs standardpriser gjelder for
samtalens varighet og avhenger av fasttelefoninummeret eller mobilnummeret
samtalen er viderekoblet til.
DirekteRing
Med DirekteRing kan du forhåndsprogrammere telefonen din til å ringe et bestemt
nummer. Telefonen vil slå nummeret ca. 5 sekunder etter at du løfter av røret.
DirekteRing brukes gjerne for numre en ringer ofte eller for barn som ringer
mobiltelefonen til sine foreldre.
Hvordan fungerer det?
DirekteRing er tilgjengelig for kunder som har analoge linjer eller ISDN-linjer:
For å aktivere DirekteRing taster du ‘*53*telefonnummer#’. Du vil høre en
kvitteringstone. For å deaktivere DirekteRing taster du ’#53#’ og venter på
kvitteringstonen. Antall sifre for aktivering er begrenset til 15.
Hvor mye koster det?
DirekteRing er gratis med ACN-linjeleie. ACNs standardpriser gjelder for samtalens
varighet og avhenger av fasttelefoninummeret eller mobilnummeret telefonen er
programmert til å ringe automatisk.
Følgende tilleggstjenester er tilgjengelig med ACN-linjeleie.
Prisen for denne bestemte tjenesten er en månedlig, tilbakevendende avgift.
Personsvar
Følgende hovedfunksjoner er inkludert:
o
o
o
o
o
o

Direkte tilgang fra en fasttelefon og en GSM-telefon
Varsel om nye beskjeder
Mulighet for å spille av, lagre og slette beskjeder
Dato og tid lagres for alle beskjeder
Telefonnummeret til den som ringte registreres
Ring tilbake til telefonnummeret som la igjen beskjeden

For å lytte til en beskjed fra en annen telefon enn fasttelefonen, må du ringe
38088300 (endret fra 6.Juni). Den personlige koden forblir uendret, men for
koder som tidligere besto av 3 siffer legger du til 0 etter den opprinnelige koden.
Dersom du ikke har opprettet din egen kode, kan du bruke standardkoden 1234.
Det koster ingenting å motta varsel om nye beskjeder på mobiltelefonen så lenge
du er i Norge.
Hvor mye koster det?
25 kr per måned.
Den nye Personsvar endrer også, noe som betyr at tilbakeringing, samtale venter og
individuelle hilsninger forsvinner.

