Generel info
Om nummerflytning (“portering”)
Du kan altid overflytte dit telefonnummer til os. Alternativt kan du få et helt nyt nummer.
Hvor længe varer en nummerflytning?
En nummerflytning kan gennemføres på ganske få
dage, dog skal du være opmærksom på, om du hos
dit nuværende selskab har en binding eller et opsigelsesvarsel, hvor du fortsat skal betale abonnement. Vi kan i så fald vente til udløbet af bindingen/
varslet.
Specielt om IP-fastnettelefoni
Dit internetmodem fra Tune Kabelnet er forberedt til
IP-fastnettelefoni. Har du sådan et, behøver du ikke
at købe nyt udstyr.

Med et internetmodem fra Tune
Kabelnet er det gratis for dig at
skifte til TuneTelefoni
Alt, hvad du skal bruge, er:
• Bredbånd fra Tune Kabelnet
• En computer og en e-mailadresse
• Et betalingskort

Om betaling
Telefonien er forudbetalt. Du får din egen forbrugskonto på hjemmesiden, hvor du kan sætte penge
ind efter behov. Hvis du tilmelder dig på hjemmesiden, skal du betale med et betalingskort. Hvis
du tilmelder dig pr. telefon eller ved at aflevere
en skriftlig tilmelding, mailer vi dig brugernavn og
adgangskode, så du kan logge på hjemmesiden og
sætte penge ind. Du har mulighed for at tilmelde
automatisk optankning.

Om Tune Telefoni
Tune Telefoni udbydes af teleselskabet evercall, og
det er evercall, du er kunde hos. Vi har valgt dem som
vores samarbejdspartner, fordi de har en betydelig erfaring på teleområdet og lever op til vores krav til såvel
kvalitet som service - og naturligvis pris.

Fri tale på

78,-

Fornuftige vilkår:
	
Ingen bindingsperiode efter tilmelding.
	
Intet opsigelsesvarsel - du kan sige op med
omgående virkning.*)
	
Intet gebyr ved opsigelse - du får hele din taletidssaldo tilbage.

*) Mobilpakker, bredbånd og tillægsabonnementer kan dog

fra

mobi
len

kun opsiges til udgangen af en måned

Hvis du vil vide mere:
- Læs mere på www.tunenet.dk, kontakt evercall telefonisk
på 44 40 40 40 eller send en e-mail til

Tune Telefoni
Telefoni via
Tune Kabelnet

service@evercall.dk

Tilmelding:
1. Gå ind på www.tunenet.dk og klik på “Telefoni”.
2. Klik på “Telefoni via evercall” og lad skærmen guide
		 dig.

Udbudt i samarbejde med

Tilmeld dig på www.tunenet.dk,
det tager kun få minutter!
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IP-fastnetpriser
Forbrugsafregnet
Basis

Forbrugsafregnet
Komplet

Fri tale
Danmark

International
fastpris

0 kr. pr. md.

29 kr. pr. md.

79 kr. pr. md.

99 kr. pr. md.

Til DK fastnet:
Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 0,25

Til DK fastnet:
Ingen opkaldsafgift
Minutpris: 0,10

Til DK fastnet:
Gratis1)

Til DK fastnet:
Gratis1)

Til DK mobil:
Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 1,10

Til DK mobil 2):
Ingen opkaldsafgift
Minutpris: 0,99

Til DK mobil:
Gratis1)

Til DK mobil:
Gratis1)

Udlandsopkald:
Se hjemmesiden

Udlandsopkald:
Se hjemmesiden

Udlandsopkald:
Se hjemmesiden

Udlandsopkald:
21 lande gratis 3)

Generelt om IP-fastnet:
•	Opkald til andre IP-fastnetnumre hos evercall er gratis,
dog ikke med Basis-abonnementet.
•	Samtaler er sekundtakserede,
for Basis-abonnementet dog
minuttakserede.
•	Opkaldsforsøg er gratis med
undtagelse af Basis-abon.,
hvor de koster 25 øre.
•	Telefonsvarer og nummervisning fås ikke til Basis-abonnementet men medfølger gratis
ved de øvrige abonnementer.

1) Til alle danske numre bortset fra specialtjenester og overtakserede numre.
2) For 10 kr. pr. måned kan man ringe gratis til alle evercall-mobiler.
3)	Fri telefoni til fastnetnumre i Sverige, Norge, Tyskland, Benelux, Storbritannien, Irland, Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig,
Spanien, Portugal, Malta, Grækenland, Australien og New Zealand samt til fastnet- og mobilnumre i USA, Canada og Kina.

Mobilpriser

AppTalk

Forbrugsafregnet

Fri tale Danmark

Tale: 49 øre pr. min 4)

Inkl. tale: Fri 4)

SMS: Fri

SMS: Fri

MMS:Fri

MMS:Fri

200 MB data: Kr. 39/md.

200 MB data: Kr. 78/md.

1 GB data: Kr. 49/md.

1 GB data: Kr. 88/md.

5 GB data: Kr. 89/md.

5 GB data: Kr. 128/md.

10 GB data: Kr. 125/md.

10 GB data: Kr. 164/md.

25 GB data: Kr. 189/md.

25 GB data: Kr. 228/md.

100 GB data: Kr. 259/md.

100 GB data: Kr. 298/md.

AppTalk kræver smartphone!
Det er en app, som giver dig
billig fri tale til danske numre.
AppTalk-abonnementet skal
kombineres med et forbrugsafregnet abonnement (fra kolonnen længst til venstre).
Opkaldene skal foretages fra
en app, som skal installeres
på din telefon.

De viste AppTalk-priser
er den samlede pris inkl.
det forbrugsafregnede
abonnement.

Priser, data
Data (til PC, iPad etc.)
Light
200 MB

Small
1 GB

Medium
5 GB

Magnum
25 GB

Abon.:
Abon.:
Abon.:
Abon.:
Kr. 39/md. Kr. 49/md. Kr. 99/md. Kr. 189/md.
• 
Båndbredden er op til 10/2 Mb/sek. men afhænger
af det benyttede udstyr, afstanden til nærmeste sendemast og andre lokale forhold og kan derfor være
lavere.
• D
ataforbrug ud over pakkens indhold koster 50 øre
pr. MB.

Trådløst USB-modem (“Dongle”)
til mobilt bredbånd.

Kr. 349,-

Øvrige mobilpakker
10’eren

2 timer

Fri tale Danmark

Tale: 10 min 4)

Tale:
2 timer 4)

Tale:
2 timer 4)

Inkl. tale:
Fri 4)

10 SMS inkl.,
derefter 17 øre/stk.

SMS:
17 øre/stk

SMS:
Fri

SMS:
Fri

MMS:
Kr. 1,75/stk.

MMS:
Kr. 1,75/stk.

MMS:
Fri

MMS:
Fri

10 MB data
Kr. 10/md.

Data: 50 øre/MB
Kr. 45/md.

200 MB data
Kr. 65/md.

1 GB data
Kr. 149/md.

1 GB data
Kr. 75/md.

5 GB data
Kr. 189/md.

4)	Gælder opkald til alle danske numre bortset fra specialtjenester og overtakserede numre. Samtaler ud over pakkernes indhold koster det samme som ved forbrugsafregnet, dvs. 49 øre pr. minut, minutafregnet, ingen opkaldsafgift.
• Data ud over pakkernes indhold koster 50 øre/MB.
• 	Opkald til eller i udlandet og øvrige priser: Se hjemmesiden. F.eks. EU-opkald til kun 30% af hvad “de store” forlanger!

25 GB data
Kr. 279/md.

Alle viste priser er inkl. moms.

