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FONET Mobil Mix og Basis  (Gældende fra og med 1. maj 2016)   

160501/ff 

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 

 Bestilling – se side 3 

 Forbrugseksempel via ’Mine sider’ – se side 4 

 Tilbehør – se side 5-8 

 Flytning af eksisterende mobilnummer - Benyt denne fuldmagt 

 Mht. priser se nærmere 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 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 

 
Bemærk: Ved egne mobiler menes FONET mobiler på samme Mobil Mix konto.                                                                                    

Opkald til andre FONET mobiler afregnes via pakke eller alm. minutafregning.  

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 

Bestillingsformular side 3 og tilbehør på siderne 5-8. 

http://www.fonet.dk/fonet/doc/MobilPortering.pdf
https://www.fonet.dk/?Mn=priser
http://www.fonet.dk/fonet/doc/MobilPortering.pdf
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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. 

 

https://www.fonet.dk/?Mn=priser


3 
 
 

Bestilling 

Navn og adresse: 
 
 
 
 
 
Dato:      /        201_ 
Underskrift: 

FONET konto: 
Ny konto købt via 
FONETs eButik ordrenr. : 
_______ 
eller 
Mit aktive  
FONET kontonr.:  
1________  (+6 cifre) 
 

International Ja __ Nej__ 

Roaming 

 

Synlighed telefonbog: 

Hemmeligt nr.:        __ 

Udelad navn & adr.:__ 

Udelad adr.:              __ 

Synlig:                        __ 
Synlighed ved opkald: 

Synligt nr.:                    __ 

Skjult nr.:                      __ 

– Sæt kryds ved dine valg     Alle priser er inkl. moms. 

Aktiveringsdato Hurtigst muligt ____                Dato:  __/__ 201_ (tillad min. 3 arbejdsdage) 

Abonnementstype Mobil Basis____   Mobil Mix____   

Mobilnummer ___Nyt FONET nummer: 2599 ______ (FONET vælger de sidste 4 cifre) 
___Portering af nummer: ______________        Fuldmagt sendt til np@FONET.dk____ 
Tildelt SIM kortnummer: _89450201___________________ (vælges af FONET) 
Bemærk: Ved portering sker aktivering på dato for porteringen eller den angivne dato) 

SIM kort type Alm. Mini SIM___    Kombi SIM___   Micro SIM___  Nano SIM___ 

Pakke Mobil Tale/Data Pakker: 
 

 
 
 
VIGTIGT: 
 
Tilvalg af 4G til 15 kr./måned 

Cirkel den pakke samt evt. 4G tilvalg du ønsker.  Ingen cirkel = 3G forbrugsafregning! 
Hardware ___ BiPAC 4500VNPZ uden abonnement                                                              1999,00 DKK 

___ BiPAC 4500VNPZ med Plus abonnement i 6 mdr. og DKK 10 til forbrug  2093,00 DKK 

___ BiPAC 4500VNPZ med Basis abonnement og DKK 10 til forbrug               1999,00 DKK 

___ USB stick type: Huawei E3131S-2 Generic version - 21,6 Mbit               349,00 DKK 

___ USB stick type: Huawei E3156S-2 Generic version - 43,2 Mbit      749,00 DKK 
___ USB stick type: Huawei E3276s-150 Generic version - 150 Mbit   1049,00 DKK 

___ Trådløst Mobil WiFi modem: Huawei E5331S 3G WiFi - 21,6 Mbit      649,00 DKK 

___ Trådløst Mobil WiFi modem: 5776S-32 4G WIFI - 150 Mbit   1549,00 DKK 
Ekspedition + forsendelse af hardware           85,00 DKK 

Benytter eget udstyr Beskriv dit udstyr med type og version: 

Betaling Mit samlede køb i kr. er: ___________ DKK (husk evt. oprettelsespris + hardware eksp.) 
__ Er overført via bank til: Nordea reg.: 2380 konto: 6279151842 Ref: dit ordre/kontonr. 

__ Er tanket på min eksisterende FONET konto: _1__________  (+6 cifre) 

mailto:np@fonet.dk____
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Udfyld bestillingen – skannes og sendes til np@fonet.dk eller via fax til 7734 9999 

mailto:np@fonet.dk
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’Mine Sider’ -  forbrugseksempel 
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Følgende udstyr kan købes hos FONET:  

 
 
4G LTE VoIP Wireless-N Broadband Router BiPAC 4500VNPZ 

IP Kombinationsenhed - BiPAC 4500VNPZ uden abonnement DKK 1999,00 

BiPAC 4500VNPZ med Plus abonnement i 6 måneder og DKK 10 til forbrug 
Mindste pris for 6 måneder DKK 2178,00 

DKK 2093,00 

BiPAC 4500VNPZ med Basis abonnement og DKK 10 til forbrug 
Mindste pris for 6 måneder DKK 2144,00 

DKK 1999,00 

Sammenlign abonnementer 

Denne router er en kompakt og avanceret bredbåndsrouter, der tilbyder fleksible og flere internetforbindelser, indlejrede 4G LTE og 

Gigabit EWAN grænseflader til hjemmet, SOHO, og kontor brugere at nyde høj hastighed, højt sikkerhed niveau på internetforbindelse via 

cellulære trådløs og / eller Ethernet WAN. Med en integreret 802.11n trådløst adgangspunkt og 3-port Gigabit Ethernet LAN, giver denne 

router hurtigere trådløs hastighed på op til 300Mbps og LAN-forbindelse 10 gange hurtigere end almindelige 10 / 100Mbps Ethernet LAN. 

BiPAC 4500VNPZ har en status side gør det muligt for brugerne at overvåge 4G LTE signalstyrke, netværkstilstand, netværk band og 

mange flere. Brugerne kan indlægge flere VoIP-registreringer og dermed optimere sine opkald. Enheden integrerer to FXS porte, der giver 

mulighed for to samtidig VoIP-opkald. 

- Embedded 4G LTE (fallback to 3G) med 2 high performance antenner 

- 1 SIM-kort slot 

- WLAN router med 2 internet PIFA  antenner og IEEE 802.11n, 802.11g and 802.11b standard med op til  300Mbps  

- 2 EWAN port Gigabit Ethernet med integreret VDSL/ADSL/fiber modem 

- 3 LAN porte med 10/100/1000Mbps auto-crossover (MDI/ MDI-X) switch 

- Indbygget NAT Firewall med IP/URL/MAC filtrering, password beskyttet, SPI og VPN pass-through 

- Intelligent båndbredde management sikrer perfekt talekvalitet 

- 2 analoge telefon porte til SIP IP-telefoni med Codec: G.729, G.726, G.711 A-Law, G.711 u-Law 

- 1 USB porte 2.0 til netværks printere/NAS og hukommelse 

- Integreret sikkerhed takket være aktiv WLAN encryption 

- Support for IPv6 Web protokol 

- Sikker Web adgang til det lokale net via VPN 

- Media Server distribuere musik, foto, and video til modtagere (SMB, FTP, UPnP AV) 

- Support for UPS (BBU) via DC input 

BiPAC 4500VNPZ er velegnet til brug i både hjemmekontoret og firmaet. BiPAC 4500VNPZ anvendes ofte i firma-telefon-netværk 

sammen med Fonet Plus. 

  

javascript:EshopPopup()
javascript:EshopPopup_10()
https://www.fonet.dk/?Mn=A4
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USB stick type: Huawei E3131S-2 Generic version  Pris: 349,00 DKK 

Et godt modem, der understøtter høje downloadhastigheder på op til 21,6 Mbit/ og en 
uploadhastighed på op til 5,76 Mbit/s. 

Huawei E3131 er hurtig, driftsikker og let at betjene. Du kan bruge Huawei E3131 både til pc og 
Mac.  

SIM korttype: Mini 

Tekniske data: 

 HSPA+/ HSPA/UMTS GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 

 Equalizer and receive diversity（EEIC） 

 HSPA+ data service op til 21.6 Mbps 

 HSUPA data service op til 5.76 Mbps 

 Micro Secure Digital Memory (microSD) kort op til 32 GB 

 USB, let at forbinde 

 Plug and play 

 Standard USB interface (Type A) 

 Dual intern antenne 

 HiLink features (Driverless, Web UI, Auto connect) 

 Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2、Windows 7、Mac OS X 10.5, 10.6 and 10.7 med seneste opgradering. 

 

USB stick type: Huawei E3156S-2 Generic version  Pris: 749,00 DKK 

Et godt modem, der understøtter høje downloadhastigheder på op til 43,2 Mbit/ og en uploadhastighed på 
21,6 Mbit/s. Huawei E3156 er hurtig, driftsikker og let at betjene. Du kan bruge Huawei E3156 både til pc 
og Mac.  

SIM korttype: Mini 

Tekniske data: 

 DC-HSPA+/HSPA+/UMTS 850/900/1900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 

 Equalizer and receive diversity（EEIC） 

 DC-HSPA+ data service op til 43.2Mbps 

 HSPA+ data service op til 21.6 Mbps 

 HSUPA data service op til 11 Mbps 

 UMTS/ EDGE/ GPRS  

 Micro Secure Digital Memory (microSD) kort op til 32 GB 

 USB Rotator, let at forbinde 

 Standard USB interface (Type A) 

 Dual intern antenne 

 Extern antenne tilslutning 

 Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7、Mac OS X 10.5, 10.6 and 10.7 med seneste opgradering. 

 Data og SMS service 

 HiLink features (Driverless, Web UI, Auto connect) 

 Plug and play 
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USB stick type: Huawei E3276s-150 Generic version Pris: 1049,00 DKK 

Et godt modem til 4G/LTE. 

Det understøtter hastigheder op til 150 Mbit/s, men via det dansk net fås downloadhastigheder 
op til download(udendørs) 17-71 Mbit/s og upload(udendørs) 5-43 Mbit/s. 4G er til dig, der 
ønsker ekstremt hurtigt bredbånd med mulighed for hurtig download eller streaming af film og 
musik. Med 4G USB-modem kan du opleve helt nye høje hastigheder, som er op til ti gange hurtigere end 3G netværket. 
Det betyder fx., at et musikalbum på 10 numre kan hentes ned på blot et halvt minut. 

Dual modem 
Et 4G modem er et dual-modem, som har antenner til både 3G netværket og til vores 4G netværk. Det betyder, at du 
fortrinsvis benytter 4G netværkets hurtige hastighed, men hvis du befinder dig i områder uden for 4G dækning, vil du 
automatisk blive koblet på vores 3G netværk. Dermed er du sikker på altid at få de højeste hastigheder, uanset hvor du er. 

Huawei E3276 er hurtig, driftsikker og let at betjene. Du kan bruge Huawei E3276 både til pc og Mac.  

SIM korttype: Mini 

Tekniske data: 

 2G, 3G, 4G/LTE 

 DC-HSPA+/HSPA+/UMTS 850/900/1900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 

 4G/LTE 800/900/2600/1800/2100 MHz 

 Equalizer and receive diversity（EEIC） 

 LTE Cat 4 data service op til 150/50 Mbps 

 DC-HSPA+ data service op til 43.2/21.6 Mbps 

 HSPA+ data service op til 21.6/5.76 Mbps 

 Micro Secure Digital Memory (microSD) kort op til 32 GB 

 USB Rotator, let at forbinde 

 USB 2.0 High Speed interface 

 Dual intern antenne, 2x2 MIMO 

 Extern antenne tilslutning 

 Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7、Mac OS X 10.5, 10.6 and 10.7 med seneste opgradering. 

 Data og SMS service 

 Plug and play 

 

Trådløst Mobil WiFi modem: Huawei E5331S 3G WiFi Pris: 649,00 DKK 

Huawei E5331 mobile Wi-Fi er et godt hotspot modem med internt batteri. Det er en trådløs multi-

node terminal for brug både hjemme, på kontoret eller når du er på farten. Den understøtter 

høje downloadhastigheder på op til 21,6 Mbit/ og en uploadhastighed på op til 5,76 Mbit/s. 

Huawei E5331 er hurtig, driftsikker og let at betjene. 

SIM korttype: Kun Mini 

Tekniske data: 

 WiFi 802.11 b/g/n 

 Krypterings algoritme WPA, WPA2, WEP 

 DC-HSPA+/HSPA+/UMTS 850/900/1900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 

 Equalizer and receive diversity（EEIC） 

 DC-HSPA+ data service op til 43.2/21.6 Mbps 

 HSPA+ data service op til 21.6/5.76 Mbps 

 UMTS/ EDGE/ GPRS 

 Dual intern antenne 

 USB 2.0 

 Data via WiFi, USB eller WiFi og USB på samme tid 

 Data og SMS 

http://www.google.dk/imgres?q=huawei+e3276+4g+white&sa=X&hl=da&biw=1280&bih=888&tbm=isch&tbnid=INTpuxURxPcZiM:&imgrefurl=http://www.mobilepartner.se/cgi/frontend.cgi?func=publish.show&func_id=24593&table=PRODUCT&docid=0YrM5r3_qP0JbM&imgurl=http://live.webshop.2020mobile.se/frontend/picts/a3a00158-1381-4e21-a02a-577c436411b1.jpg&w=200&h=150&ei=s8VvUba1I5HasgbBkoC4AQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:59,s:0,i:273&iact=rc&dur=873&page=3&tbnh=120&tbnw=135&start=51&ndsp=29&tx=56&ty=55
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 Batteri 1 x Litiumion  

 Dimensioner (BxDxH) 9,2x6,0x1,3 cm  

 Vægt 82 g 

 

Trådløst Mobil WiFi modem: 5776S-32 4G WIFI  Pris: 1549,00 DKK 

Huawei E5776 mobile Wi-Fi er et godt hotspot modem med internt batteri. Det er en trådløs 

multi-node terminal for brug både hjemme, på kontoret eller når du er på farten. 

Det understøtter hastigheder op til 150 Mbit/s download og 50 Mbit/s upload, men via det dansk 
net skal forventes downloadhastigheder op til download(udendørs) 17-71 Mbit/s og upload(udendørs) 5-43 Mbit/s. 4G er til 
dig, der ønsker ekstremt hurtigt bredbånd med mulighed for hurtig download eller streaming af film og musik. Med 4G USB-
modem kan du opleve helt nye høje hastigheder, som er op til ti gange hurtigere end 3G netværket. Det betyder fx., at et 
musikalbum på 10 numre kan hentes ned på blot et halvt minut. 

Dual modem 
Et 4G modem er et dual-modem, som har antenner til både 3G netværket og til vores 4G netværk. Det betyder, at du 
fortrinsvis benytter 4G netværkets hurtige hastighed, men hvis du befinder dig i områder uden for 4G dækning, vil du 
automatisk blive koblet på vores 3G netværk. Dermed er du sikker på altid at få de højeste hastigheder, uanset hvor du er. 

Huawei E5776 er hurtig, driftsikker og let at betjene. 

SIM korttype: Kun Mini 

Tekniske data: 

 WiFi 802.11 b/g/n 

 Krypterings algoritme AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK 

 Op til 10 samtidige brugere 

 2G, 3G, 4G/LTE 

 DC-HSPA+/HSPA+/UMTS 850/900/1900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 

 4G/LTE 800/900/2600/1800/2100 MHz 

 Equalizer and receive diversity（EEIC） 

 HSPA+ data service op til 21.6/5.76 Mbps 

 UMTS/ EDGE/ GPRS 

 Micro Secure Digital Memory (microSD) kort op til 32 GB 

 Dual intern antenne, 2x2 MIMO 

 Extern antenne tilslutning 

 USB 2.0 

 Data via WiFi, USB eller WiFi og USB på samme tid 

 Data og SMS 

 Batteri 1 x Litium-polymer 3000 mAh (Max. 10 timers drift og 500 timer standby) – afhængigt af netværkstype/brug. 

 Dimensioner (BxDxH) 10,6x6,0x1,6 cm 

 Vægt 159 g 
 

http://www.proshop.dk/mediacontent/23/99/2399714o.jpg

