
ACN Videotelefon – priser

Hvordan kan jeg betale? Engangsgebyr Konfi guration og fragt I alt ved bestilling Månedsgebyr 1.-6. måned Månedsgebyr fra 7. måned

Videotelefon kontant 1.845,00 DKK 198,00 DKK 2.043,00 DKK 89,00 DKK 89,00 DKK

89,-
Abn. pr. måned

ACN videotelefoner og services sælges gennem uafhængige ACN repræsentanter.
Har du spørgsmål eller ønsker at bestille, kontakt venligst:

Gratis udlandssamtaler til 43 lande:
Andorra, Australien, Azorerne, Belgien, Canada, Cypern, Tyrkiet, Cypern (tyrkisk), De Kanariske Øer, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, 
HongKong, Island, Irland, Israel, Italien, Kina, Liechtenstein, Luxembourg, Madeira, Monaco, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Puerto 
Rico, Rumænien, San Marino, Singapore, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Un-
garn, USA, Østrig.

Gratis udlandssamtaler til alle mobil telefoner i 9 lande:
Canada, Hong Kong, Kina, New Zealand, San Marino, Singapore, Thailand, USA, Puerto Rico

•  Gratis samtaler til alle fastnet telefoner i Danmark! 
•  Gratis videosamtaler til alle ACN videotelefoner i hele verden!
•  Gratis udlandssamtaler til alle fastnet telefoner i 43 lande *
•  Gratis udlandssamtaler til mobiltelefoner i 9 lande *

* Opkaldsafgift kun kr. 22,5 øre

Behold 
dit fastnet-

nummer

DISCOVER
A C N  D I G I T A L  P H O N E  S E R V I C E

Med en ACN Videotelefon har du mange muligheder:

• Behold dit fastnetnummer og overfør det til videotelefonen eller få et nyt nummer 
•  Gratis services: vis nummer, viderestil, parker opkald, konferencekald, telefonsvarer, 

ringetone, hurtigkald
• Gratis video- og tekstbesked
• Digital fotoramme USB/Intern hukommelse
• Se den person, du taler med
•  Telefonstik ikke nødvendigt – kun en internettilslutning/bredbånd 

(bedste resultat med minimum 256 Kb Upload eller højere)
• Tilslut din videotelefon til en TV-skærm og eksterne højttalere
• Tilslut eksisterende trådløse telefoner.

ACN’s videotelefon kan lige nu købes af kunder i disse lande:

Danmark * Schweiz *  
Belgien * Storbritannien * 
Finland Sverige *  
Frankrig * Tyskland *  
Holland * Østrig  
Irland *    
Italien * Canada  
Norge *  USA  
Polen   
Portugal Australien  
Spanien New Zealand

Har du familie, venner, forretningsforbindelser eller 
andre, du kunne tænke dig at se, når du taler med 
dem, og som bor i et af disse lande, kan jeg hjælpe 
dem med at bestille en videotelefon.

Har du kontakter i lande, der ikke er nævnt på listen, 
kan jeg også hjælpe jer, så I kan komme til at se 
hinanden og tale sammen for 89 kr. pr. måned.

Fra videotelefoner i * markerede lande ringer man 
også gratis til 40+ landes fastnet telefoner fra 
videotelefonen i det pågældende land.

ACN Videotelefon
- for kun 89,- om måneden får du:

GRATIS

samtaler

til 43 lande


	ACNrep: Indtast ACN repræsentant


