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Doelgroep 

Uw klanten in Europa (zie onderstaande landenlijst) van een goede verbinding voorzien, dat kan met AirInternet 

Europe. Of uw klant nu een of  

meerdere vestigingen heeft door Europa, met een binnenvaartschip vaart door  

Europa of continue op de weg zit door heel Europa. Met AirInternet Europe  

kan hij simpelweg zijn verbinding oppakken en waar ook in Europa gebruiken.   

Landen waar Europees AirInternet te gebruiken is: 

Frankrijk Liechtenstein  Portugal 

Frans-Guyana Litouwen  Réunion (F) 

Gibraltar (UK) Luxemburg Roemenië 

Griekenland Madeira (P) Saint-Bartélémy 

Guadeloupe Malta San Marino 

Guernsey (UK) Man (UK) Sint Maarten 

Hongarije Martinique Slowakije 

Ierland Mayotte (F) Slovenië 

IJsland Monaco (F) Spanje 

Italië Nederland Tsjechië 

Jersey (UK) Noorwegen Verenigd Koninkrijk 

Kroatië  Oostenrijk Vaticaanstad 

Letland Polen Zweden 

 

Verbinding  
AirInternet Europe maakt gebruik van alle beschikbare 4G-masten, dus niet alleen de Tele2 masten zoals u dat in 

Nederland gewend bent. Bevindt het modem zich in een (vracht)auto of op een boot, kortom beweegt het door 

Europa, schakelt het automatisch tussen de verschillende masten zonder dat u hier iets van merkt. De snelheid van de 

verbinding is afhankelijk van het land en de locatie waar het modem zich bevindt. Hier kunnen we geen minimale 

garanties op afgeven. Betreft het een permanente locatie in het buitenland raden we u nog altijd aan om te werken 

met de bekende buitenantennes, waarbij in extreme gevallen er ook gewerkt kan worden met een richtantenne.  

Het data abonnement bevindt zich in een datapool, deze zetten wij in het begin speciaal voor u op. Uw verbindingen 

hebben dan ook geen limiet, maar kunnen onbeperkt gebruik maken van de data in de pool. Aan deze pool kunt u 

zoveel simkaarten koppelen als uzelf wil. Via de bijgeleverde portal heeft u vervolgens de volledige controle over uw 

verbindingen en het data volume.     

Tarieven 
Heeft u interesse in Europese verbindingen en wil u weten wat de mogelijkheden zijn omtrent onze datapool? Neemt u 

dan contact op met een van onze partner managers. Zij zullen u vervolgens een passend aanbod maken.   


