Ook jij kan
waanzinnig snel
surfen via 4G …
Snel mee met

Wat heb je nodig voor 4G?
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Het nieuwe 4G-netwerk van Mobistar biedt je de beste
snelheid en een netwerk dat in meer dan 270 steden
en gemeenten beschikbaar is.
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Omvat jouw tariefplan mobiel
internet? Dan geniet jij
automatisch van 4G, zonder
meerkosten. Zo eenvoudig
kan het leven zijn …

Voor 4G heb je een compatibele smartphone nodig.
Wij bieden je de leukste modellen, voor een goede prijs!
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MyStart

Meteen van je nieuwe
smartphone genieten doe je
dankzij MyStart. De dienst
die al je instellingen
meteen voor je regelt.
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Het 4G-netwerk van
de beste kwaliteit …

Vlot een online-filmpje bekijken op je smartphone of tablet, snel een app of muziek
downloaden, vlug je strafste foto delen via Facebook, … Het kan nu sneller met
4G van Mobistar. Wij garanderen je een kwaliteitsvol 4G-netwerk.
Bovendien geniet je automatisch van de beste snelheid op de markt.*

… breidt zich razendsnel uit
Het nieuwe 4G-netwerk van Mobistar is intussen al voor de helft van de
Belgische bevolking beschikbaar. Heb jij vandaag nog geen 4G in jouw buurt?
Dan is het morgen misschien jouw beurt, want we breiden voortdurend uit!

een homogene 4G-dekking in meer
dan 270 steden en gemeenten
84% van de bevolking heeft 4G tegen eind 2014

4G

 ekijk de 4G-dekking in jouw buurt
b
op www.mobistar.be/4G
* Gebaseerd op 10.000 Ookla-snelheidstesten uitgevoerd in januari en februari 2014 en een studie
van Commsquare uitgevoerd tussen 6 februari en 5 maart 2014.
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4G voor
elk tarief

Ben je nu Dolfijn, Panter, Internet Everywhere of Internet on Mobile, gebruik je
herlaadkaarten of heb je een abonnement: als jouw tarief mobiel internet omvat,
dan geniet je automatisch van de ongelooflijke snelheid van 4G, op je 4G-smartphone.

Supersnel,
en zonder zorgen
Supersnel internetten is leuk, je datalimiet
overschrijden zonder dat je het weet
iets minder. Gelukkig zorgen wij ervoor
dat jou dat nooit zal overkomen:
je krijgt een sms wanneer je 80 %
en 100 % van je mobiel internet
hebt verbruikt
verder surfen na je limiet? Dat kan.
Herlaad extra data vanaf amper 5 euro.

TIP:
Met MyMobistar kan
je zelf wanneer je
maar wil je verbruik
nakijken. Download
dus snel de app.
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Heb jij al een
4G-smartphone?

Om van 4G te genieten, heb je ook een smartphone nodig die 4G-compatibel is.
Bij Mobistar vind je een 4G-smartphone naar ieders smaak en voor een goede prijs.
Ontdek en vergelijk onze 4G-modellen in je Mobistar Center of op www.mobistar.be/4G.
Je 4G-instellingen worden automatisch ingesteld door Mobistar.

4
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Mobistar staat
voor je klaar

Ons nieuw 4G-netwerk in je buurt? Check. Tariefplan met mobiel internet? Check.
4G-smartphone? Check. Proficiat, jij kan nu supersnel surfen op 4G!
Mobistar helpt je om onmiddellijk voluit van je smartphone te genieten.
Hoe? Dat zie je hieronder.

In je Mobistar Center
Je simkaart installeren, je contactpersonen kopiëren, je mobiel internet
en mail instellen, … Het kan makkelijk via MyStart: een expert in je
Mobistar Center maakt samen met jou je gsm in geen tijd gebruiksklaar!

Online
Op www.mobistar.be/mobileconfiguration vind je tal van handige
filmpjes waarmee je zelf je gsm kan instellen.

Met de Xpert line
Op 070 799 799 (30 cent/min.) met onze gespecialiseerde medewerkers.
Zij staan voor je klaar van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur.

De beste apps voor 4G
Met 4G gebruik je jouw favoriete apps zoals ze horen te zijn: snel, makkelijk en leuk!
Benieuwd naar het verschil? Open deze apps in 4G
en je zal versteld staan …

Boost je
apps met 4G:
YouTube
Bekijk al je online-HD-filmpjes
zonder de minste hapering.

Google Maps
Bekijk je route meteen op Street Viewniveau, zonder ooit nog te wachten.

Facebook & Instagram
Nooit meer wachten tot je thuis bent:
deel je foto’s en video’s in een
vingerknip met al je vrienden.

Asphalt 8: Airborne
De Multiplayer-modus ging nog
nooit zo vlot en snel.

TIP:
Zo betaal je veilig
voor je apps
Heb je een Androidof Windows-toestel, dan
kan je je apps gewoon
via je Mobistar-factuur
betalen. Zo hoef je
jouw apps nooit online
aan te kopen met je
kredietkaart.
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Bekijk de kaart met onze steeds
groter wordende dekking op
www.mobistar.be/4G
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Benieuwd of er 4G
is in jouw buurt?

