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Overzicht MaxiTEL Mobiel
Overzicht mobiele abonnementen van MaxiTEL

Mobile On Cloud

DataOnly

Uw mobiele toestel als onderdeel
van uw telefooncentrale (gratis optie)

Geschikt voor uw tablet
of laptop

Purple Abonnement
(MaxiTEL SIM kaart)

Purple Abonnement
(MaxiTEL SIM kaart)

€ 6,00 p.m.

€ 9,95 p.m.

Green Abonnement
(KPN SIM kaart)
€ 37,50 p.m.

Mobiel nummer

gratis nummerbehoud
of nieuw nummer

Snelle internetbundels
Op 2G/3G en 4G

Online beheer

Beheer uw SIM kaarten via
ons online portal

Snelle internetbundels
Op 2G/3G en 4G

Online beheer

Beheer uw SIM kaarten via
ons online portal

Smart dialing

Automatisch met het juiste
(internationale) nummer
uitbellen

Registratie SIP

SIM als SIP extensie
op uw centrale

Centrale functies op uw GSM
Uw GSM krijgt centrale functies
zoals (intern) doorverbinden,
intern nummerplan etc.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

een frisse blik op telefonie!
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Tarieven MobileOnCloud - Green
							

MobileOnCloud - Green							
Data per Mb

Eenmalig

Per maand

MobileOnCloud Green - 2 Gb / Onbeperkt bellen

- fair use -

€ 35,00

€ 37,50

MobileOnCloud Green - 8 Gb / Onbeperkt bellen

- fair use -

€ 35,00

€ 45,00

MobileOnCloud Green - 16 Gb / Onbeperkt bellen

- fair use -

€ 35,00

€ 55,00

MobileOnCloud Green is inclusief:
• Een mobiel telefoonnummer (nieuw of met nummerbehoud)
• Een vast telefoonnummer (nieuw of met nummerbehoud)
• Registratie van SIM kaart als een SIP extensie (ook op een externe centrale buiten het MaxiTEL netwerk) (tot 9 accounts)
• Smart dialing met internationale telefoonnummers
• Onbeperkt bellen en sms’en naar alle vaste en mobiele nummers binnen de EU op basis van FairUse (uitzondering Pay as you Go)
Upload- en downloadsnelheden zijn maximaal, maar afhankelijk van het netwerk, gebruikte apparatuur en dekking. Internet bundels
gelden alleen in Nederland. Verbruikte KB’s worden per sessie naar boven afgerond op 100Kb.

Diensten
		

Per keer

Nummerbehoud			Gratis
Blokkeren abonnement na diefstal			

Gratis

Deblokkeren abonnement na diefstal, met kopie proces-verbaal			

Gratis

Deblokkeren abonnement na diefstal, zonder kopie proces-verbaal			

€ 25,00

Vervangen SIM kaart			

€ 25,00

Opvragen PUK code			

Gratis

Storneringskosten			

€ 15,00

Administratiekosten bij te late betaling			

€ 15,00

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

