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Zetacom Mobiel Sim Only
Zakelijk bellen? Laat u niet beperken! Zetacom heeft de beste deal.
Kies het abonnement dat het beste bij u en uw organisatie past. Dankzij Zetacom Mobiel bent u
altijd en overal online. Bovendien belt u onbeperkt in Nederland en de EU, kunt u onbeperkt bellen
naar de EU en kunt u indien gewenst tussentijds uw databundel gratis bijstellen. Zetacom sluit al uw
abonnementen gratis aan, dus geen aansluitkosten.
Start 1GB

Middel 6GB

Groot 10GB

Grenzenloos

€ 14,50

€ 17,00

€ 20,00

€ 27,00

• 1 GB internet in

• 6 GB internet in

• 10 GB internet in

• Onbeperkt

• Onbeperkt

• Onbeperkt

NL & de EU*

bellen
in NL & EU
• Onbeperkt
bellen
naar de EU

NL & de EU*

bellen
in NL & EU
• Onbeperkt
bellen
naar de EU

NL & de EU*

bellen
in NL & EU
• Onbeperkt
bellen
naar de EU

• Onbeperkt

internet in NL
& 10 GB in de EU*
• Onbeperkt
bellen
in NL & EU
• Onbeperkt
bellen
naar de EU

* Zodra de databundel is verbruikt: speeddown naar 381/64Kb/s in Nederland en in de EU stopt de data.
Voor alle bundels bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een GB-aanvuller.

Zetacom Mobiel Voice Only of Data Only

Natuurlijk kunt u ook bij Zetacom kiezen voor een Data Only of Voice Only bundel. Met de Voice
Only bundel kunt u onbeperkt bellen in Nederland en onbeperkt bellen naar de EU. Hieronder hebben wij alle beschikbare bundels voor u op een rij gezet:
Voice Only

Data Only 1 GB*

Data Only 2,5 GB*

Data Only 5 GB*

€ 12,50

€ 8,16

€ 12,24

€ 16,33

* Zodra de databundel is verbruikt: speeddown naar 381/64Kb/s in Nederland en in de EU stopt de data.
Voor alle bundels bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een GB-aanvuller.

Service & Beheer

Altijd bereikbaar zijn is voor ons net zo belangrijk als voor u. Met de module Service & beheer zorgen
wij ervoor dat uw medewerkers altijd en overal bereikbaar zijn. Zo kunt u zich volledig blijven
focussen op uw bedrijfsvoering. Voor Service & Beheer vragen wij bij alle abonnementen een vast
bedrag. Dit bedrag start bij 2 euro per abonnement per maand en heeft een staffelkorting op het
totale aantal abonnementen. Voor alle details verwijzen wij u graag door naar onze actuele tarieflijst
en de aanvullende voorwaarden.

Meer weten?

Graag vertellen wij u meer over Zetacom Mobiel en kijken we graag samen met u welke optie(s) het
best passen bij uw organisatie. U kunt ons bereiken via 088 938 2200 of verkoop@zetacom.nl.
Voor meer informatie en een totaal overzicht van alle tarieven van Zetacom Mobiel verwijzen wij u
graag naar onze website:
www.zetacom.nl.
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