
Vodafone Flex Mobile

Met Vodafone Flex Mobile heeft uw bedrijf de 
fl exibiliteit en zorgeloosheid die u wilt bij mobiele 
abonnementen. Flex Mobile is helemaal aan te 
passen aan uw wensen, nu en in de toekomst. 
Vodafone Flex Mobile is volledig schaalbaar en 
net zo fl exibel als uw organisatie



Zo werkt Vodafone Flex Mobile 

Één contract: 
•  Duidelijke afspraken voor al 

uw aansluitingen en diensten. 
•  Éen einddatum voor al uw

aansluitingen en diensten, 
ook als u deze later toevoegt.

•  Plaats meerdere bedrijfsonder-
delen onder hetzelfde contract,
met een eigen factuur

Altijd aanpasbaar: 
Databundel, diensten en aantal 
aansluitingen aanpassen naar uw 
behoeften en wensen en uit te 
breiden met de ondersteunende 
Company Services. Geen verras-
singen als u iets wijzigt. 

Roaming: 
Unieke oplossingen voor uw gebruik 
buiten de EU. Voor één bedrag 
gelden uw Nederlandse tarieven en 
databundel ook buiten de EU

Bedrijfsniveau: 
Uw hele bedrijf werkt met
de diensten en met één databundel, 
wereldwijd te gebruiken met 
smartphones, laptops en tablets 

Beheer & Inzicht: 
Uitgebreide mogelijkheden met
MyVodafoneZakelijk

5G-Ready:
5G netwerktoegang is actief voor 
iedere aansluiting. Dit betekent 
automatisch toegang tot het 
5G netwerk, met een 5G toestel
als u in een 5G dekkingsgebied bent

Zonder zorgen buiten de EU

Alle spraakaansluitingen zijn standaard inclusief zorgeloos bellen en sms’en in Nederland en de EU. 
Komt u buiten de EU, geen zorgen: Met de unieke oplossingen van Vodafone Flex Mobile kunt u 
ook zorgeloos roamen buiten de EU. Kies eenvoudig de upgrade die het beste bij u past:

World Roaming Permanent Upgrade

•  Voor regelmatig gebruik
•  Te activeren per Voice aansluiting 
•  Verbruik in de Vodafone World Zone wordt 

altijd automatisch afgerekend tegen uw 
Nederlandse tarieven en bundel

•   Beschikbaar voor smartphone

•  Expense Management
Houd zelf inzicht en kostenbeheer met 
uitgebreide en gebruiksvriendelijke
mogelijkheden. En als u wilt, verzorgen 
we dat volledig voor u.

•  Managed Service 
Laat u volledig ontzorgen door ons 
de operationele administratie en
beheertaken voor al uw mobiele 
aansluitingen te laten doen.

•  Managed Workplace
Besteed alle operationele administratie- 
en beheerstaken van een mobiele
werkplek uit aan ons. Deze persoonlijke 
dienst richt zich op het volledig ontzorgen 
van beheerders en eindgebruikers.

Wat we nog meer voor u kunnen doen
Haal alles eruit wat erin zit voor uw bedrijf: Flex Mobile met Company Services

•   Virtual Private Network
Voeg nóg meer functionaliteiten toe 
aan uw mobiele spraakaansluitingen. 
Met uw eigen intelligente nummerplan, 
met mogelijkheden zoals u dat kent 
vanuit een vaste centrale.

•  Choose Your Own Device
Krijg uw eigen online omgeving, 
waar uw medewerkers zelf een 
mobiel toestel kiezen: U bepaalt de
beschikbare toestellen en wensen.
Wij doen de ondersteuning, betaling en 
logistieke afhandeling voor u.

Flexibel: Pas het eenvoudig en op ieder moment
aan en breid uit met verschillende diensten.

Veilig: Met betrouwbare Vodafone Mobiele Beveiliging 
bij elke toepassing. 

Toekomstbestendig: Combineer ook nieuwe 
producten en diensten met Flex Mobile én 
5G netwerktoegang is standaard geactiveerd. 

Naadloos: Werkt soepel samen met andere 
Vodafone producten en diensten.

Roaming:  Met unieke oplossingen voor uw 
gebruik buiten de EU. 

Transparant:  Onze contractafspraken zijn duidelijk 
en u heeft altijd inzicht in uw verbruik.

“De voordelen van Flex Mobile”

Zorgeloos met
Flex Mobile

Proactieve alertsPersoonlijke service

Geen billshock

Eenvoudig beheer

Vast en mobiel integratie

Schaalbaar en fl exibelVeilig

5G ready

World Roaming Daily Upgrade

•  Voor incidenteel gebruik
•   Standaard geactiveerd op alle Voice en 

Data aansluitingen
•  Zonder zorgen: U hoeft geen actie te 

ondernemen: de upgrade start auto-
matisch als er gebruik in de Vodafone 
World Zone word gegenereerd 

•  Verbruik in de Vodafone World Zone wordt 
per 24 uur automatisch afgerekend tegen 
uw Nederlandse tarieven en bundel

•  Beschikbaar voor smartphone, 
laptop en tablet


