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Heerhugowaard, 27 februari 2013
Besparen op uw telefoonkosten met HR Telecom diensten ?
Geachte heer, mevrouw,
Het is economisch gezien niet voor iedereen een makkelijke tijd. KPN heeft per 1 augustus
2012 haar abonnementstarieven met 25 % verhoogd. Wij informeren u graag hoe u
goedkoper kunt bellen via HR TELECOM met Dean Connect. Ook als u nu al belt via een
andere provider dan KPN, kan het voor u interessant zijn om een besparingsanalyse door
ons uit te laten voeren.
Goedkopere tarieven
Als goede relatie van HR Telecom kunt u nu aanzienlijk besparen op kosten van uw vaste
telefoonverkeer. Indien u overstapt op de telecom diensten van Dean Connect via HR
Telecom, blijft u gebruikmaken van de kwalitatief hoogwaardige KPN infrastructuur en uw
tarieven voor het belverkeer worden een stuk voordeliger.
Ten opzicht van KPN bespaart u gemiddeld :
op nationaal belverkeer :
34 %
op belverkeer naar mobiele nummers : 23 %
op internationaal belverkeer :
62 %
Aangezien de overstap slechts een administratieve handeling betreft en er geen technische
wijzigingen in uw centrale nodig zijn, garanderen wij u dat dit proces simpel en probleemloos
zal verlopen. U ontvangt slechts één factuur van Dean Connect voor uw abonnement en
gesprekskosten en u heeft ook slechts één aanspreekpunt, te weten HR TELECOM. Wat let
u om vanaf morgen geld te besparen ?
Het enige wat wij nodig hebben is uw laatste telefoonfactuur, die u kunt mailen naar
verkoop@hrtelecom.nl. U ontvangt dan binnen 48 uur een besparingsvoorstel. U kunt
vanzelfsprekend ook contact met ons opnemen. Onze adviseurs zijn te bereiken
op 072-5746626.
Met vriendelijke groet,
HR Telecom
Sander Kesselaar

Alle leveringen en transacties geschieden volgens onze Algemene Voorwaarden zoals vermeld op onze website.
Toepasselijkheid van andere (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

