
Gratis telefoni til fastnet telefoner i Danmark og flere lande!
Ja det er rigtigt. Der findes et program som du kan ringe til fastnet telefoner med!
Skrevet den 03. Feb 2009 af egebos I kategorien Programmer / Generelt | 

For at få programmet skal du have en microfon og lydkort.
Programmet hedder Voipbuster og kan downloades her:
http://www.voipbuster.com/getfrommirror.php?file=voipbuster&lang=en

Det ligner meget Skype og er let at bruge. Du skal først oprette en bruger, det er 100% gratis.
Når du har oprettet en bruger får du tildelt et telefon nr som alle telefoner kan ringe til. Du kan se det
under Profile.
Det er også muligt at ringe til andre brugere.

OPDATERET!!
DU KAN NU RINGE UBEGRÆNSET!!

Her er en komplet liste over alle lande du kan ringe gratis til (fastnet):
Argentina
Austria
Denmark
Finland
Germany
Greece
Ireland
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Taiwan

HUSK AT SKRIVE +45 VED ALLE DANSKE TELEFON NUMRE ELLERS VIL DET IKKE VIRKE!

God fornøjelse!
Håber du kunne bruge det til noget

Kommentar af sascha d. 27. Jan 2006 | 1

ideen er god men egentlig ubrugelig. Tror aldrig konen har snakket under 10 min

Kommentar af armit d. 28. Jan 2006 | 2

Bob Bob

Kommentar af sv1sson d. 31. Jan 2006 | 3

tja.....

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.voipbuster.com/getfrommirror.php?file=voipbuster&lang=en


Kommentar af jensgram d. 27. Jan 2006 | 4

Lyder jo meget godt, men kunne man ikke bare have skrevet http://www.voipbuster.com/ i titlen, i stedet
for at tage 5pts for et tip?

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 10. May 2008 | 5

Der er jo ikke ubegrænset taletid ...
Få den nu opdateret eller sæt til under redigering  - den er jo ikke korrekt!

Kommentar af mestersimon d. 31. Jan 2006 | 6

Forstår ikke hvorfor du ikke nævner www.voipstunt.com
Der kan man også ringe gratis, sverige incl. Samme firma der står bag!

Kommentar af foxladi d. 31. Jan 2006 | 7

Middelkarakter, fordi du ikke nævner de to andre selskaber fra samme gruppe, som måske kan være mere
velegnede for nogle personer.

Hvem, hvad og hvor kan læses ganske gratis på http://www.tips-og-tricks.com/tippet/752, udsendt den
27.1. midt på dagen i øvrigt.

Kommentar af walfi d. 03. Feb 2006 | 8

Jeg synes det er godt, meget mere være end 5 points

Kommentar af killerdane d. 28. Jan 2006 | 9

jeg har haft voipbuster. hvis man indsætter 10 euro er det gratis så længe man gider. at ringe til USA er
gratis den første time, derefter er det 1 eurocent i minuttet fremover. gratis telefon nummer er ikke
tilgængeligt i danmark endnu, men det kommer. Det skal tilføjes at det er meget meget brugevenligt, og
billigt. Men et telefonkort(pure call-hellocard m.v.) er endnu billigere, altså ca 15 timers opkald=900
minutter for ca 75-85 kroner. og det er fra fastnet til fastnet. det virker over hele verden.

Kommentar af huset d. 25. Feb 2006 | 10

Tyndt og uholdbart!

Kommentar af tesshf d. 22. Feb 2006 | 11

kanon

Kommentar af rambuk d. 30. Jan 2006 | 12

hmm

Kommentar af st3ff d. 03. Mar 2006 | 13

5 Point?

Kommentar af qweros d. 03. Sep 2012 | 14

Det er jo ikke meget bevendt hvad der står ovenfor, men jeg kan da fortælle, at jeg har det på

http://www.voipbuster.com/
http://www.voipstunt.com
http://www.tips-og-tricks.com/tippet/752


mobiltelefonen, hvor det virker fint.

Nu er der en masse lande, som man kan ringe gratis til også mens der er penge på kontoen, der udløber
efter tre mdr., men man kan stadigvæk ringe gratis til fastnumre i diverse lande.

Hjemmesiden ligger her:
https://www.voipbuster.com/

Kommentar af qweros d. 03. Sep 2012 | 15

Jeg har nu været inde og nærlæse på siden og beklageligvis har jeg vist taget fejl, det er kun de første 120
dage, at man kan ringe gratis og det fornyes så, hvis man indbetaler yderligere på et senere tidspunkt.

https://www.voipbuster.com/

