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ONE Mobile 4.0

INFO

Met ONE Mobile heeft u de mobiele telefoniekosten van uw bedrijf volledig in de hand. U kunt
per medewerker het passende abonnement kiezen en uit breiden als dat nodig is. Zo kunt u altijd
flexibel reageren op veranderingen.

De voordelen op een rij
Zorgeloos: Beleef een optimale
communicatie-ervaring. U hoeft
zich geen zorgen te maken over
onverwachte kosten. Onbeperkt
data is mogelijk.

ONE Mobile 4.0 is dé mobiele telefonie oplossing van Vodafone voor ondernemers. Deze flexibele
dienst biedt voor iedere medewerker een passend abonnement op basis van zijn of haar behoeften.
Het nieuwe ONE Mobile 4.0 sluit aan op veranderende klantbehoeften in de markt.

ONE Mobile 4.0 betekent:

•

Grotere databundels
Individuele databundels
Onbeperkt data is mogelijk
Geen aansluitkosten
Looptijd van 1 maand is mogelijk
Onderling bellen is gratis

•

Onbezorgd Roamen (EU & World)

•
•
•
•
•

EENVOUDIG
ONE Mobile 4.0 is eenvoudig:
Kies per medewerker tussen twee basisabonnementen voor de beste ervaring in spraak
en/of datagebruik. Deze basisabonnementen
kunt u optioneel upgraden met onze WorryFree upgrades op basis van de behoefte van uw
medewerkers.

IEDER APPARAAT VERBONDEN
Voor gebruik in laptops, tablets of andere dataapparaten kiest u voor het ONE Mobile 4.0 Data
Only. Dit abonnement is speciaal ontwikkeld
voor gebruik in deze apparaten. Zo zijn uw
apparaten altijd en overal verbonden.

ROAMING-OPLOSSINGEN

Flexibel: Een oplossing die u
optimaal kunt afstemmen op
de communicatie-behoefte van
uw medewerkers. Reageer op
veranderingen en kies voor een
looptijd van 1 maand.

Alle Worry-Free upgrades bij het standaard Voice
& Data abonnement zijn standaard uitgerust
met Worry-Free Calling in de EU.
Roamen buiten de EU?
Dat kan met de unieke World Upgrades.
Geen verrassingen: de Daily World Upgrade
is standaard geactiveerd in alle Worry Free
Upgrades van uw medewerkers (Voice & Data
and Data Only)

Overzicht: Altijd inzicht en
beheer met MyVodafone Zakelijk:
gemakkelijk en op één plek bij elkaar.

Regelmatig buiten de EU?
Kies dan eenvoudig voor de permanente
World Upgrade.

TOEKOMSTVAST

Connectiviteit: Altijd verzekerd
van een stabiele en veilige
internetconnectie.

Vodafone is de eerste in Nederland met
landelijke 5G dekking: Dit betekent dat uw
medewerkers gebruik kunnen maken van de
voordelen van ons krachtige Giganet.

24/7: Altijd en overal mobiele
dekking, ook in het buitenland door
onze unieke EU & World Upgrades

ONE Mobile 4.0 is klaar om met u mee te
groeien en is eenvoudig uit te breiden met
andere oplossingen uit het Vodafone Business
Portfolio. Ook de koppeling met het vaste- en
cloud portfolio is mogelijk.

Toekomstvast: Klaar voor de
toekomst met 5G.

€10

Basis abonnementen

ONE Mobile 4.0 Voice & Data

Pay as u use

Worry-Free upgrades

Standaard inclusief Worry-Free EU Calling

€3,50

EU

2GB

OF

EN/OF

7GB

ONE Mobile 4.0 Data Only

OF

21GB

OF

WORRY
FREE GB*

* Worry Free GB is alleen mogelijk bij ONE Mobile 4.0 Voice & Data

World Upgrades

Daily Upgrade: Standaard bij de Worry Free Upgrades:
24uur geldig vanaf het moment dat de eindgebruiker in de World Zone voor het eerst
gebruik maakt van het abonnement.
Permanent Upgrade: Alleen beschikbaar voor ONE Mobile 4.0 Voice & Data

Extra uitbreidingen

Sluit naadloos aan bij andere oplossingen van
het Vodafone Business Portfolio

