
Unifon er et moderne teleselskap som leverer kost- 
nadseffektive og smarte telefoniløsninger til bedrifter 
over hele landet. Vi har i dag 45.000 mobilbrukere og 
flere tusen fornøyde bedrifter som gode ambassadører 
for Unifon. Som største utfordrer til Telia og Telenor 
på det norske bedriftsmarkedet, får du med Unifon det 
beste fra to verdener. Vi er store nok til å utfordre, og 
små nok til å tilby deg stor fleksibilitet. 

Markedets mest moderne Bedriftsnett
Unifon har mer enn 20.000 brukere av Unifon Bedrifts-
nett som er vår egenutviklede telefoniplattform for 
bedriftskunder i Norge. Løsningen er skybasert, og 
er markedets mest moderne og komplette bedrifts-
nettplattform. Du får full fleksibilitet og mulighet til å 
skreddersy løsningen etter din bedrifts behov. Kombi- 
nert med våre unike løsninger for Teams-integrasjoner 
gir det en uslåelig kombinasjon. 

Verdens beste mobilnett - Telenor
Unifon leverer sine mobiltjenester i Telenors mobil-
nett, som i 2021 ble kåret til Norges raskeste mobilnett 
og beste dekning av Ookla Speedtest. Som kunde av 
Unifon er du sikret samme prioritet i mobilnettet som 
Telenors sluttkunder. Telenor har flest basestasjoner i 

Norge og sikrer god dekning uansett om du jobber i 
byen, på fjellet eller på sjøen.

Kundeservice
Kundetilfredshet og gode kundeopplevelser er et 
hovedfokus for Unifon. Når du kontakter vår kunde-
service har vi ingen kø eller talemaskiner, men hyg-
gelige kundeservicemedarbeidere og tett personlig 
service. Du får svar innen 30 sekunder på vår telefon 
05015 og under 24 timer på e-post.

Interessert? Ta kontakt i dag
Se mer informasjon om avtalen via FIAS sine medlems- 
sider eller ta kontakt på fias@unifon.no.

“Vi er store nok 
til å utfordre, 
og små nok til 
å tilby deg stor 
fleksibilitet.”  

FIAS og Unifon har inngått samarbeidsavtale

FIAS og Unifon har inngått en samarbeidsavtale hvor FIAS sine medlemsbedrifter får tilgang til 
knallgode priser og markedsledende telefoniprodukter. 
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FIAS OG UNIFON
har inngått samarbeidsavtale

FIAS og Unifon har inngått en samarbeidsavtale hvor FIAS sine medlemsbedrifter 
får tilgang til knallgode priser og markedsledende telefoniprodukter.
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