FONET Mobil
FONET tilbyder nu 2 typer mobiltelefoni.
-

Mobil Mix, hvis du ønsker både mobiltelefoni og fastnet telefoni (IP) fra FONET, eller hvis du allerede har fastnet
telefoni fra FONET (IP Plus eller IP Basis) – Se side 2
Mobil Basis, hvis du kun ønsker mobiltelefoni fra FONET – Se side 2
Flytning af eksisterende mobilnummer - Benyt denne fuldmagt
Se de billige priser på www.fonet.dk under fanen Priser.

Hvorfor vælge FONET Mobil?
-

Du kan samle din fastnet- og mobiltelefoni på én konto hos én leverandør (Mobil Mix)
Gratis viderestilling af opkald fra egne fastnetnumre til egne Fonet mobilnumre (Mobil Mix)
Gratis eller billigere samtale fra egne fastnetnumre til egne fastnet og mobilnumre (Mobil Mix)
Fleksibel og intuitiv integration til Hosted PBX (erhvervstelefoni) med FONET Mobil Mix
Fleksible og billige abonnementspakker på telefoni og bredbånd
Billige opkald til udlandet
Tilgængelig og professionel kundeservice
Overskuelig og personlig selvbetjeningsside
Du får Telenor’s og Telia’s kombinerede landsdækkende mobilnetværk

Flyt dit nummer til FONET
Du kan beholde dit nuværende mobil- eller fastnet nummer og flytte det til FONET - helt gratis – eller du kan få et nyt
nummer. Vi sørger gerne for opsigelsen af dit gamle abonnement. Har du fastnet telefoni fra eksempelvis TDC, er der
mange penge at spare hver måned. Du finder fuldmagten her

Du kan ændre abonnement efter behov
Du kan ændre abonnement så det altid passer til dit behov. Har du f.eks. ikke brug for så meget tale i en periode, kan du
helt fravælge tale/data pakker og kun benytte forbrugsafregning (ingen pakke) og dermed kun betale efter forbrug. Dit nye
valg træder altid i kraft ved næste måneds begyndelse.

Bestilling
Du finder bestillingsformularen på forsiden af Fonet.dk

MOBIL MIX TALE/DATA PAKKER (MOBIL OG IP FASTNET)
Mobil Mix er en integreret kombination af mobiltelefoni og IP baseret fastnet telefoni.
I Mobil Mix får du følgende fordele:
-

Du kan samle al din fastnet- og mobiltelefoni på én konto hos én leverandør
Din konto indeholder som standard 1 mobil- og 1 fastnet nummer samt 2 linjer og en lang række gratis services
Du kan tilføje et ubegrænset antal mobil- og fastnet numre samt linjer til din konto
Du får gratis eller billigere samtale fra egne fastnet numre til egne fastnet- og mobilnumre
Du får gratis viderestilling af opkald fra egne fastnet numre til egne mobilnumre med pakke
Fleksibel og intuitiv integration til Hosted PBX (erhvervstelefoni) fra FONET
Billige opkald til udlandet

Prisen for Mobil Mix er sammensat af et abonnement på Mobil Mix, priser på mobile tale/data pakker samt priser på IP
fastnet telefoni.

MOBIL BASIS TALE/DATA PAKKER
Mobil Basis er en enkel, fleksibel og billig mobiltelefoniløsning, der giver dig følgende fordele:
-

Nuancerede pakker der passer til ethvert behov
Billige opkald, også til udlandet
Tilgængelig og professionel kundeservice
Overskuelig og personlig selvbetjeningsside

MOBIL ROAMING (Når du er i udlandet)
Mht. priser se nærmere på www.fonet.dk under fanen Priser.

Surfkontrol i udlandet
Vi har lagt Surfkontrol Udland på alle FONETs mobil- og mobilt bredbåndsabonnementer. Det betyder, at du automatisk har
et loft på forbrug af data og MMS i udlandet på 450 kr./måned.
Sådan virker Surfkontrol Udland
-

Du kan højst bruge data og MMS'e for 450 kr./måned.
Du modtager en SMS, når du har brugt 80% og 100% af loftet
Når loftet er nået, spærres dataforbindelsen midlertidig. Du kan hæve loftet eller vente til næste regningsperiode,
hvor forbindelsen åbnes igen.
Surfkontrol Udland koster ikke noget.

Når loftet er nået på din Surfkontrol
Du kan fortsat bruge data, hvis du sender en sms til 1221 med teksten "SURFKONTROL HÆV" eller "SURFKONTROL HEAV".
Du kan også ringe til Kundeservice på 77 344 112. Husk, det koster en sms eller et opkald fra udlandet. Herefter fordobles
loftet midlertidigt på din Surfkontrol. I næste regningsperiode er loftet igen 450 kr./måned.
Følg dit dataforbrug i udlandet
Ønsker du at få en status på dit dataforbrug i udlandet, så send en sms til 1221 med teksten "SURFKONTROL" eller ring til
Kundeservice på 77 344 112. Husk, det koster en sms eller et opkald fra udlandet.
Undgå dit barn kan hæve loftet
Er du fx. ejer af dit barns mobilabonnement, kan vi sætte det sådan op, at dit barn ikke kan hæve loftet på Surfkontrol
Udland via en sms fra sin mobil. Ring til Kundeservice på 77 344 112.

