
One-connect er en komplet løsning – leveret af din lokale forhandler. 

Uni-tel gør op med gamle vaner og åbner for nye muligheder. One-connect er et godt eksempel. For nu er det slut 

med at tænke mobiltelefoni, fastnet og omstilling som separate produkter.  

One-connect samler din kommunikation under ét. Uden binding. 

 

Hvad omfatter One-connect? 

Mobiltelefoni, ip-telefoni og omstilling er alt sammen en del af One-Connect. Det samme gælder de services, som du 

og din virksomhed har brug for. Du får din fulde frihed til at sammensætte løsningen og få den ideelle  

kommunikationsplatform. 

 

Hvad er fordelen ved One-connect? 

Du får én løsning til det hele. Tingene hænger naturligt sammen, så det er dig og din forretning, der bestemmer.  

Du integrerer hovedkontor, filialer og hjemmearbejdspladser ét sted og oplever et nyt niveau af ukompliceret og  

moderne kommunikation.  

 

Hvem sælger One-connect? 

Det gør vores kompetente net af Uni-tel forhandlere over hele landet. Din fordel: Du har en lokal kontakt, der sørger 

for det praktiske, og som altid kan hjælpe dig videre. Uni-tel sørger naturligvis for den løbende opdatering og tilføjelse 

af de nyeste funktioner. Vil du gøre kommunikation enklere og din virksomhed mere produktiv? Så skal du finde din 

nærmeste Uni-tel forhandler og få mere at vide om One-connect. Forhandleren kan svare på dine spørgsmål, give dig 

en uddybende præsentation og et tilbud. 

 

 

Vælg den komplette løsning i samarbejde med Olesen og Jensen A/S og Uni-tel, 

som er en de førende teleudbyder i Danmark. 

Hosted IP-telefoni og Mobil-telefoni i en og samme løsning. 

Er det ved at være tid til at få en gennemgang af jeres telefoni? 

Olesen & Jensen A/S 

Ørnevej 1 . 6705 Esbjerg Ø 

Tel: +45 7514 2255 

oj@o-j.dk 

www.o-j.dk 



Nationale Priser i dk kr. ved Uni-tel. 

Opkald til dansk fastnet.    8 øre pr. min. (94 øre pr min. ved TDC - evt. rabat.) 

Opkald til mobil.     61 øre pr. min. (94 øre pr min. ved TDC - evt. rabat.) 

opkaldsafgift. (opkræves kun ved svar)  15 øre pr opkald. (37 øre pr opkald ved TDC - evt. rabat.) 

 

Uni-tel har sekundafregning på al trafik. 

Abonnement pr. md i dk kr. 

Sip by linjer.      15,- pr stk.   (1 bylinier ved TDC koster 105 pr mdr.) 

Nummer.      5,- pr stk.   

One-connect.     59,- pr stk. 

(For hver ip telefon man ønsker over på Uni-tel løsning (one-connect) koster det 59,- pr ip tlf.) 

I alle mobil flex pakkerne er der inkluderet one-connect. 

Alle priser er ekskl. moms. 

Olesen & Jensen A/S 

Ørnevej 1 . 6705 Esbjerg Ø 

Tel: +45 7514 2255 

oj@o-j.dk 

www.o-j.dk 

Mitel 6863i. 
2-linje SIP terminaler, med sine 2,75 “ 128x48 pixel monokrom LCD-display,  
3 programmerbare taster og ”smaller desktop footprint”,  
En ideel løsning for professionelle kontormiljøer med let telefonibrug.  
Med HD- håndsæt og højttaler, tilbyder 6863i bemærkelsesværdig wideband lydkvalitet.  
Dual 100 mb switch til PC-tilslutning og miljøeffektiv PoE klasse 1 rating. 

Mitel 6865i. 
Med sine 8 programmerbare taster, XML kapaciteter, originale DHSG / EHS headset-
support, ægte HD-håndsæt og en højttaler, der leverer bemærkelsesværdig wideband  
HD-lydkvalitet, er Mitel 6865i SIP terminalen velegnet til små og store virksomheder 
 med behov for Dual Gigabit switch til PC-tilslutning og miljøeffektiv PoE klasse 2 rating. 

Mitel 6867i. 
6867i har en stor LCD-farveskærm, 6 programmerbare taster, 4 programmerbare,  
kontekstafhængige systemtaster og original DHSG/ EHS headset-support. 
Med sit fuldt tilpasselige tastatur-layout, XML muligheder og en miljøeffektiv PoE klasse 2 
rating, er 6867i en af de mest avancerede SIP terminaler på markedet i dag. 
Udstyret med aftageligt tastatur og op til tre udvidelsesmoduler,  
bliver 6867i et robust produktivitetsfremmende kommunikationsværktøj. 
Imponerende er det unikke design af 6867i’s højttaler, der anvender dobbelte mikrofoner og avanceret 
lydbehandling for at opnå bedre og klarere håndfrie samtaler. 

Mitel 6869i. 
6869i har en stor 4,3” baggrundbelyst LCD-farveskærm, 12 programmerbare taster, 5 
programmerbare,  
kontekstafhængige systemtaster og original DHSG/ EHS headset-support. 
Med sit fuldt tilpasselige tastatur-layout, XML muligheder og en miljøeffektiv PoE klasse 3 rating,  
er 6869i en af de mest professionelle SIP terminaler på markedet i dag. 
Udstyret med aftageligt tastatur og op til tre udvidelsesmoduler, bliver 6869i et professionelt  
produktivitetsfremmende kommunikationsværktøj. 
Imponerende er det unikke design af 6869i’s højttaler, der anvender dobbelte mikrofoner og avanceret 
lydbehandling for at opnå livagtige håndfrie samtaler.  

Før 995,- 

Nu 725,- 

Før 1275,- 

Nu 925,- 

Før 1675,- 

Nu 1225,- 

Før 495,- 

Nu 400,- 

Hosted IP telefoni. IP-telefoni og Mobil i en og samme løsning. 



Fleksibilitet frem for alt. 

Uni-tel giver dig som kunde langt større frihedsgrader, end du kan forvente hos andre.  

Du og dine kolleger kan fx vælge: 

 At optimere mobilpakkerne – alle abonnementer kan frit skaleres ned til de mindste mobilpakker. 

 At vælge netværk, binding eller ej – du vælger selv TDC eller Telenor og kan skifte efter behov. 

 At få gældende dagspris – du er automatisk sikret den bedste dagspris i hele perioden hos Uni-tel. 

 At få rabat på EU roaming – Du vælger selv hvilke mobilnumre der skal have roaming rabat. 

Olesen & Jensen A/S 

Ørnevej 1 . 6705 Esbjerg Ø 

Tel: +45 7514 2255 

oj@o-j.dk 

www.o-j.dk 

Flex pakker DK/EU/EØS. Flex 2 Flex 5 Flex 10 Flex 20 Flex Fri 

Firmakald      

Mobil status      

Antal sms/mms Fri** Fri** Fri** Fri** Fri** 

Data*** 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB 

Timers tale EU/EØS* 2 5 10 20 50 

Pris per måned Kr. 59 Kr. 89 Kr. 149 Kr. 199 Kr. 259 

* Kald til EU/EØS undtaget for visse specialtjenester samt Finland, Lichtenstein, Grønland og Færøerne. 

** SMS/MMS 3000 stk. 

Flex Data pakker. Data 1 Data 5 Data 10 Data 25 Data 75**** 

Data 1 GB 5 GB 10 GB 25 GB 75 GB 

Pris per måned. Kr. 29 Kr. 59 Kr. 109 Kr. 199 Kr. 289 

*** Ved forbrug over inkluderet data træder speed drop i kraft—Det betyder, at hastigheden på 2G/3G ned-

sættes til 64 KB/s, og 4G nedsættes til 2 MB/s for Telenor og 64KB/s for TDC. **** Kun muligt på Telenors net. 

Alle priser er ekskl. moms.                                                                                                                                              Der tages forbehold for trykfejl. 

Hosted IP telefoni. IP-telefoni og Mobil i en og samme løsning. 


