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4G bellen en  
Wifi bellen
Nog beter bereikbaar

The future is exciting.

 Ready?

Marc Koehler van Superlofts



U wilt overal altijd goed bereikbaar zijn, op de zaak, thuis en onderweg. Daarom biedt Vodafone 4G bellen en 
Wifi bellen aan. Uw telefoon kiest met deze technieken dan automatisch het sterkste signaal om te bellen en 
gebeld te worden.

Voor wie?
Klanten met een klein zakelijk 4G abonnement en een recente Samsung of iPhone met de laatste software, kunnen 
gebruik maken van 4G bellen en Wifi bellen. 

Uitzonderingen: 4G en Wifi bellen werkt niet in combinatie met Vast op Mobiel, One Net Express of Signaal Plus. 
Zowel 4G als Wifi-netwerken vanuit het buitenland worden nog niet ondersteund. 

Geen extra kosten
Voor bellen via 4G en Wifi betaalt u niets extra’s. Een telefoongesprek wordt op dezelfde manier gefactureerd als een 
gesprek via 2G/3G (reguliere spraakverbinding). Er wordt geen dataverbruik in rekening gebracht.

Zo werkt 4G bellen
Met de introductie van 4G bellen kunt u voortaan niet 
alleen internetten via 4G maar ook bellen. Dan schakelt 
uw telefoon automatisch via uw internetverbinding over 
naar 4G bellen, als het reguliere bereik minder wordt. 
U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

4G bellen:
• HD-audio kwaliteit
• Sneller verbonden
• Geen extra kosten
• Tegelijk bellen en data gebruiken 

Zo werkt Wifi bellen
Werkt u in een goed geïsoleerde, betonnen omgeving 
met slecht 4G signaal? In zo’n geval kunt u 
overschakelen op Wifi bellen. Uw telefoon gebruikt uw 
eigen (beveiligde) Wifi netwerk als een signaalversterker 
om beter verbinding te maken met ons mobiele 
netwerk. Zo bent u binnen ook goed bereikbaar. Bellen 
over Wifi is net zo veilig als een telefoongesprek over 
2G/3G/4G. Om van Wifi bellen gebruik te maken, kunt u 
eenvoudig de Wifi-instellingen op uw telefoon aanpassen.

Wifi bellen:
• Beter indoor bereik op de zaak en thuis
• Veilige telefoonverbinding 

Overdracht 4G en Wifi bellen
Als u via 4G belt en dit bereik minder wordt, schakelt uw telefoon automatisch over naar Wifi bellen* 
zonder dat u daar iets van merkt. Andersom werkt het net zo. U belt zo altijd via de sterkste verbinding. Zodra u via 
Wifi belt, er geen 4G bereik is en u buiten het bereik van het Wifi signaal komt, zal het telefoongesprek wegvallen. 

*mits geactiveerd op uw telefoon 

Bij Vodafone maakt u gebruik van een goed netwerk. Toch kan het zo zijn dat het 
bereik af en toe wegvalt. Dikke betonnen muren van kantoorpanden blokkeren 
bijvoorbeeld het signaal. Daarom biedt Vodafone bellen via uw 4G dataverbinding 
en Wifi  aan. Met deze netwerkinnovaties verbeteren we het bereik en de kwaliteit 
van bellen, zowel binnens- als buitenshuis. 

Meer weten?
Ga voor meer informatie rondom de juiste abonnementen, telefoons, software 
en instellingen naar: www.vodafone.nl/zakelijk/4gbellen of neem contact op 
met uw Accountmanager.

Altijd het sterkste signaal 
   voor uw gesprek
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