
Dit
SIM-kort

TOUCH LIFE. BE FREE. GET JOi.

• Din telefonsvarerservice vil som udgangspunkt være  

 aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du  

 administrerer din telefonsvarer i MyJOi

• For at aflytte dine beskeder på telefonsvareren skal du 

 ringe på tlf. 20 17 17 17 fra din JOi-mobil, hvis du er i 

 Danmark (+45 20 17 17 17, hvis du er i udlandet eller 

 ringer fra et andet nummer).

JOi Telecom/a/s ACN Danmark A/S
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København, Danmark

SERVICEYDELSER LEVERET AF ACN
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TELEFONSVARER 

HAR DU BRUG 
FOR HJÆLP?

• Gå til afsnittet Hjælp på hjemmesiden  
 (www.joitelecom.dk/help) hvor du kan få svar på 
 de fleste.
• Du har også mulighed for at kontakte os via bl.a. en 
 online formular, chat eller telefon.

MyJOi (www.joitelecom.dk/myjoi)
• Administrer din konto
• Tilpas mobilordning og opkaldsindstillinger 
• Kontrollér forbrug og regninger
• ...og meget mere
 Du skal blot logge på med samme e-mailadresse og 
 adgangskode, som da du tilmeldte dig.
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Det er nemt at oprette et abonnement. Følg disse simple 
trin, så er dit abonnement klar inden for få minutter. 
Du kan også finde oplysninger om, hvordan du bruger 
din telefonsvarer, MyJOi og kontakter os, hvis du får brug 
for hjælp. 

Vi håber, at du får glæde af dit JOi-abonnement. 

Hej
Tak, fordi Du
har valgt JOi 1. Log på MyJOi (www.joitelecom.dk/myjoi)

2. Klik på Aktivér dit SIM-kort i afsnittet Meddelelser
3. Skriv SIM-nummeret (ICCID), som du finder på bagsiden 

af SIM-kortet
4. Dit SIM-kort vil være aktiveret og klar til brug i løbet af et 

par timer 
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1. Hvis du vil beholde dit telefonnummer, skal du 
udfylde ICCID-nummeret, som er på SIM-kortet fra din 
nuværende udbyder, når du afgiver din ordre med JOi. 

2. Hvis ikke du kan finde ICCID-nummeret, kan det 
efterspørges, ved at kontakte din nuværende udbyder 

3. Så snart du har ICCID-nummeret, skal du logge ind på 
www.joitelecom.dk 

4. Når det er efterspurgt, skal du, hvis du vil overføre dit 
nummer til JOi, indtaste ICCID-nummeret på SIM-kortet 
fra din nuværende udbyder

5. Du kan vælge den efterspurgte overførselsdato, til 
at være mellem 3 og 59 dage fra ordredatoen. Du vil 
modtage en SMS, for at oplyse dig om hvilken dag 
overførslen bliver gennemført. 

TIP: Vær sikker på du gemmer dine kontakter på dit SIM-kort, 
 før skiftet.

BEHOLD DIT 
NUVÆRENDE 

NUMMER  
Bemærk venligst, 
at det kun er muligt 
at overføre dit 
nummer imens 
du afgiver ordren; 

det er ikke muligt at overføre dit 
nummer, når ordren er bekræftet. 
For instruktioner om hvordan du 
efterspørger overførsel af 
dit nummer til JOi, skal du gå 
til supportsektionen på 
www.joitelecom.dk, ved at 
scanne denne QR-kode.

AKTIVÉR DIT 
SIM-KORT 

Bemærk : Hvis Du har fået dette 
JOi simkort af en selvstændig 
ACN forhandler, må du først 
vælge din abonnements aftale og 
gennemføre ordre processen på 
www.joitelecom.dk - herefter skal 
du blot følge beskrivelsen for at 
aktivere dit JOi simkort.


