Yes Business Unlimited
Onbeperkt mobiel bellen & sms’en binnen Nederland!
Wilt u zich geen zorgen meer maken over uw maandelijkse bel- en sms-limiet? Dan is Yes Business
Unlimited de ideale oplossing voor u! Voor een vast maandbedrag belt u met Yes Business Unlimited
onbeperkt naar alle vaste en mobiele nummers binnen Nederland. Ook kunt u onbeperkt sms’en
naar alle mobiele nummers binnen Nederland. U hoeft zich dus geen zorgen dat maken dat u over
de maandelijkse limiet heen gaat.
Yes Business Unlimited is verkrijgbaar in combinatie met een databundel van 1,5 GB.
Yes Business Unlimited abonnementen zijn per individuele aansluiting uit te breiden met
diverse modules voor een nog grotere kostenbesparing. Zo biedt de Module Travel u korting op
bellen in het buitenland, en diverse data Modules bieden u korting op uw dataverbruik in binnen- en
buitenland. Het Yes Service Pack en het gebruik van E-view zijn standaard kosteloos inbegrepen.

”COMPLEET
MET DATABUNDEL
VAN 1,5 GB”

Yes Business Unlimited 1,5 GB*

Internationaal bellen

Maandbedrag
Contractduur
Bellen & sms’en
Module Travel
Module Internationaal Data
Module Groepsdata
Module Yes Online 100 MB EU
Module Yes Online 100 MB World

Europese Unie1
Overige landen in Europa
USA & Canada
Rest van de wereld
Sms ontvangen
Sms versturen vanuit de EU1
Sms versturen buiten de EU1

€ 59,00
12/24 maanden
Onbeperkt
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel

Bellen
€ 0,29
€ 0,90
€ 0,90
€ 1,64

Gebeld worden
€ 0,08
€ 0,90
€ 0,90
€ 1,64
gratis
€ 0,09
€ 0,62

Binnen de EU geen starttarief. Buiten de EU is het starttarief € 0,59 per gesprek.
Voor bellen in de EU wordt de eerste halve minuut berekend en daarna per seconde.
Gebeld worden in de EU wordt per seconde verrekend.
Voor bellen en gebeld worden buiten de EU wordt er per minuut verrekend.

De voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

1

De kwaliteit en zekerheid van het netwerk van KPN
Diverse Yes Modules mogelijk voor een flinke kostenbesparing
Yes Modules ook mogelijk voor een deel van de aansluitingen
Een vast maandbedrag
Onbeperkt bellen en sms’en binnen Nederland
Gratis online factuuranalyse in E-view
Gratis zakelijk Service Pack
Gratis Yes Selfservice

Europese Unie incl. IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.
Genoemde bedragen voor Internationaal en Module Yes Travel gelden wanneer u zich buiten Nederland bevindt. 		
Voor tarieven voor bellen vanuit Nederland naar het buitenland zie www.yestelecom.nl.

”BELLEN & SMS’EN
BINNEN NEDERLAND
ZOVEEL U MAAR WILT
VOOR EEN VAST
BEDRAG”

* Datagebruik buiten de bundel: € 0,50 per MB
Snelheid is netwerk-, capaciteit-, hardware- en dekkingsafhankelijk.
Bundeltegoed is 1 maand houdbaar, overgebleven MB’s worden niet meegenomen naar de volgende maand.
Geen factuurkorting.
1,5 GB databundel is alleen nationaal, internationsal gelden de standaard tarieven.
Yes Business Unlimited niet in combinatie met Yes Business abonnementen en/of Yes Bundels/GroepsBundels.

