
Flexibel werken
Door het inrichten van een mobiele werkplek kunnen u en uw werknemers altijd en overal aan de slag, in NL en de EU met een 
Red Pro zakelijk mobiel abonnement. Bovendien zijn Premiums Included, zoals data delen met collega's en onze Vervangend 
Toestel Service. Zo bent u Business proof. 

Nieuw: Data delen met collega’s
Wat nieuw is aan ons zakelijke abonnement, is de mogelijkheid om onderling data te delen. Ongeacht welk 
zakelijk abonnement uw collega’s en u hebben. We verzamelen alle GB’s en plaatsen deze in een databundel 
die u en uw collega’s gezamenlijk kunnen gebruiken. Als u een of meerdere Red Pro Elite abonnementen heeft, 
ontvangt u 50 GB per elite abonnement extra om te delen. Indien u dubbele data ontvangt, omdat u ook een 
Ziggo product heeft, wordt uw data verdubbeld per abonnement. Het is niet mogelijk deze verdubbelde data te 
delen. U heeft inzicht in deze groepsbundel via My Vodafone (app).

Business proof met uw Vodafone abonnement

Beste Vodafone netwerkervaring ooit

Internationaal zakendoen

Maximaal beschikbare 4G snelheid**

Zekerheid van telefoon en gegevens

Roam like Home

Service en advies van uw persoonlijke 
Accountmanager

MultiData Sim Business

Bellen via 4G en Wifi

Business proof met Red Pro mobiel
Premiums Included

Red Pro Connect looptijd 2 jaar

Premiums Included

3 GB in hele EU
200 min/sms van NL naar de EU
Onbeperkt min/sms in de EU

Data delen met collega’s
Vervangend Toestel Service
Up-to-date-beveiliging
Wissel van telefoon als het u uitkomt
Gratis zakelijke klantenservice

p.mnd. €35

Red Pro Select looptijd 2 jaar

Premiums Included

15 GB in hele EU
Onbeperkt min/sms van NL naar EU
Onbeperkt min/sms in EU

Data delen met collega’s
Vervangend Toestel Service
Up-to-date-beveiliging
Wissel van telefoon als het u uitkomt
Gratis zakelijke klantenservice

p.mnd. €40

Red Pro Elite looptijd 2 jaar

Premiums Included

50 GB in hele EU
Onbeperkt min/sms van NL naar EU
Onbeperkt min/sms in EU

50 GB extra bij data delen met collega’s
Vervangend Toestel Service
Up-to-date-beveiliging
Wissel van telefoon als het u uitkomt
Gratis zakelijke klantenservice

p.mnd. €50



The future is exciting.

 Ready?

Inruildeals
Ruil uw oude telefoon om in de winkel en krijg 
direct korting op een nieuwe telefoon of op 
een abonnement. U kunt natuurlijk ook de 
inruilwaarde op uw rekening gestort krijgen of 
doneren aan een goed doel. Meer informatie 
vindt u op vodafone.nl/inruildeal

100 min extra bellen naar de EU
Voor €4,13 per maand kunt u 100 minuten extra 
bellen, naar heel de EU.

Vodafone Garant
Met Vodafone Garant is uw telefoon verzekerd tegen diefstal en schade. Bovendien krijgt u snel een nieuwe simkaart. 
Wordt er na diefstal gebeld met uw telefoon? Dan worden de kosten vergoed. Vodafone Garant is er al vanaf €5,50 per maand.

Extra Internet in de EU
1 GB extra internet in de EU voor €5 per maand.
3 GB extra internet in de EU voor €13,50 per maand.
5 GB extra internet in de EU voor €20 per maand.
10 GB extra internet in de EU voor €35 per maand.

Alles-in-1 op reis Wereld 
dagbundel
Buiten de EU 30 minuten bellen, 30 minuten 
gebeld worden, 30 sms’jes sturen en 30 MB data 
gebruiken voor maar €4,13 per dag.

50 min extra bellen naar 
landen buiten de EU
Belt u veel naar landen buiten de EU? Voor €10 
per maand kunt u 50 minuten extra bellen naar 
landen buiten de EU. 

Uitbreiding USA & Canada
Wilt u voordelig bellen, sms’en en internetten 
binnen en naar USA en Canada? Dan kunt u deze 
uitbreidingsbundel toevoegen aan uw Red Pro 
abonnement voor €29 per maand.

Binnen de EU*

Buiten de EU

Alles-in-1 op reis Wereld XL 
dagbundel
Buiten de EU 100 minuten bellen, 100 minuten 
gebeld worden, 100 sms’jes sturen en 100 MB 
data gebruiken voor maar €7,02 euro per dag.

Is uw tegoed niet toereikend of gaan uw zaken verder dan de Europese grenzen? Dan kunt u uw abonnement aanvullen met deze 
bundels en belminuten.

Bel gratis naar 0800 - 0500 of ga naar vodafone.nl/zakelijk voor de actuele tarieven, informatie over producten  
of om een afspraak met een accountmanager te maken voor advies.

Extra mobiele opties

Buitenland opties

Meer weten?

Smartphone optie bij Sim Only
Als u Sim Only kiest, kunt u al na 2 maanden alsnog 
uw contract omzetten naar een abonnement met 
een telefoon. Handig als u bijvoorbeeld op de 
nieuwste smartphone wacht. Omzetten is mogelijk 
naar hetzelfde abonnement of hoger.

  * Onder ‘EU’ verstaat Vodafone de volgende landen: Albanië, Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Faeröer, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Frans-Polynesië, Gibraltar,  
Griekenland, Guadeloupe, Guernsey, Hongarije,  Ierland, IJsland, Isle Of Man, Italië, Jersey, Kroatië, La Réunion, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,  Martinique, Monaco, Noorwe-
gen,  
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

** Alle 4G abonnementen hebben een downloadsnelheid tot maximaal 225 Mbps. De praktische snelheid is afhankelijk van het toestel, de netwerkdekking en netwerkbelasting.  
Kijk voor verdere informatie op www.vodafone.nl/zakelijk/dekking


