Yes Business Bundels
Voor een vast maandbedrag standaard alle mobiele voice-diensten waardoor
u overzicht en inzicht houdt in alle mobiele kosten van uw bedrijf. Deze
mogelijkheid biedt Yes Telecom aan via de Yes Business Bundels. Voor een
vast bedrag per maand heeft u standaard alle mobiele voice-diensten voor
uw medewerkers. Uniek aan de Yes Business Bundel is dat voor bellen binnen
en buiten de bundel hetzelfde vaste lage tarief geldt en dat bundeltegoed 6
maanden houdbaar is.
De Business Bundels zijn per individuele aansluiting uit te breiden met
diverse modules en alle bestaande Yes Telecom data-oplossingen. Het Yes
Service Pack en het gebruik van E-view zijn standaard kosteloos inbegrepen.

Yes Business Bundels - Sim Only
Wanneer u al een toestel heeft dat u goed bevalt, biedt Yes Telecom de
mogelijkheid een Sim Only abonnement af te sluiten. Met een Yes Business
Bundel - Sim Only abonnement maakt u tevens gebruik van de voordelen van
een Yes Business Bundel. Ook kunt u individuele aansluitingen uitbreiden met
diverse modules en data-oplossingen. U ontvangt alleen een nieuwe simkaart
en blijft uw eigen toestel gebruiken. Wanneer u gebruik maakt van
nummerbehoud, behoudt u bovendien uw huidige telefoonnummer.

Een vaste bundel voor al uw medewerkers
Eén bundel waar alle voice diensten standaard inzitten
Een vast maandbedrag
Binnen en buiten de bundel hetzelfde lage tarief

Bundeltegoed is6 maanden houdbaar

De kwaliteit en zekerheid van het netwerk van KPN
Mogelijkheid voor een Sim Only abonnement
Een vaste lage prijs per minuut
Korting wanneer het belvolume toeneemt
Diverse Yes Modules mogelijk voor een flinke kostenbesparing
Yes Modules ook mogelijk voor een deel van de aansluitingen
Gratis online factuuranalyse in E-view
Gratis zakelijk Service Pack
Gratis Yes Selfservice

Tarieven
Bekijk de tarieven van de Yes Business Bundels & Yes Business Bundels - Sim
Only.

Modules
Yes Telecom heeft diverse Modules voor een flinke kostenbesparing. De
Modules zijn per afzonderlijke aansluiting af te sluiten. Zo ontstaat een
abonnement, geheel op uw wensen afgestemd.

Yes On-net Module
Bij veel bedrijven wordt een aanzienlijk deel van de gesprekken tussen
medewerkers onderling gevoerd. Yes Telecom biedt met de Yes On-net
Module 1000 minuten gratis onderling bellen*. De module kost € 5,- per
maand per simkaart en kan ook voor een deel van de aansluitingen worden
afgesloten. Er is geen maximum aantal aansluitingen.

Yes Sms Bundel
Yes Telecom heeft speciaal voor klanten die veel sms’en de Yes Sms Bundel.
Voor slechts € 10,- per maand kunt u 1000 sms’jes versturen**. De Yes Sms
Bundel zorgt al voor een kostenbesparing wanneer uw meer dan 66 sms’jes
per maand verstuurt.

Module Internationaal Voice

Voor klanten die regelmatig in het buitenland zijn, biedt Yes Telecom een
speciale

Module

Internationaal

Voice.

Hiermee

profiteert

u

van

zeer

voordelige tarieven op alle internationale gesprekskosten. Verder worden de
gesprekken binnen de EU gefactureerd per seconde!

Nieuw: Module Yes Online 100 MB EU
Indien u regelmatig in het buitenland verblijft biedt Yes Telecom de extra
mogelijkheid om een Module Yes Online 100 MB EU toe te voegen. Deze is
extra aan te sluiten bij een Yes Online Add-on abonnement waardoor u
gebruik kunt maken van 100 MB binnen de EU. De Module Yes Online100
MB EU is tussentijds aan en af te sluiten (met een opzegtermijn van drie
maanden), per eerste van de nieuwe maand.

* € 5,00 per maand per simkaart, 1.000 minuten gratis onderling bellen daarna € 0,11 per
minuut..
** € 10,00 per maand per simkaart, 1.000 sms’jes versturen daarna € 0,15 per sms
Internationaal gebruik en premium smsberichten vallen buiten Yes Sms Bundel

Internationaal bellen met een Yes Business Bundel &
Yes Business Bundel - Sim Only
Yes Telecom stelt zich tot doel om u maximaal te ondersteunen in uw mobiele
communicatie, ook in het buitenland.
Om in het buitenland goed bereikbaar te zijn, maakt u bij Yes Telecom
gebruik van de overeenkomsten van KPN. Hierdoor kunt u bellen in vele
landen.

Binnen

de Europese

Unie

(inclusief

IJsland,

Noorwegen

en

Liechtenstein) belt u tegen zeer voordelige tarieven.
Overal in de Europese Unie kunt u als klant van Yes Telecom gratis bellen
naar het nummer 1330. U krijgt dan informatie over de tarieven voor bellen
en gebeld worden, alsmede de tarieven voor SMS, MMS en dataverkeer in de
Europese Unie.

Internationale tarieven

Bekijk de internationale tarieven van de Yes Business Bundels & Yes Business
Bundel - Sim Only.

