Eilie Telecom Free in a complex world
Eilie Retailpakket

Welke functionaliteit krijgt u standaard bij het Eilie Retailpakket:

Bellen en Internet in één

Functionaliteit
√ Eilie Online Doorschakelen

Internet en bellen is onmisbaar in de huidige zakenwereld. Flexibiliteit, gemak
en professionaliteit spelen hierbij een grote rol. Internet en bellen in één pakket
is dan wel zo comfortabel. Eilie biedt u daarom het Eilie Retailpakket aan. Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden, eigenschappen en prijzen van het
Eilie Retailpakket.

√ Onderling en extern doorverbinden
√ Antwoordapparaat

(3 stuks)

√ Pinnen over IP

(gecertificeerd door Currence)

√ Fax to e-mail
√ Nummerbehoud
√ Koppeling MS Outlook

(in combinatie met de DX800)

√ 2 Gelijktijdige gesprekken

Pakket(1)

tot 20Mbit

Maandelijkse kosten

(2)

€ 40,-

tot 50Mbit
€ 45,-

(1)

De maximaal haalbare snelheid is mede afhankelijk van uw locatie. Wij controleren graag voor u welke snelheid bij u op locatie leverbaar is.

(2)

De maandelijkse kosten betreffen de internetverbinding en de telefoonaansluiting
inclusief registratie van een enkelvoudig telefoonnummer. Het verbruik (de gesprekskosten) is niet inclusief en wordt maandelijks achteraf verrekend tegen de
daadwerkelijk gemaakte kosten.

tot 100Mbit
€ 50,-

Bestemmingen nationaal

Starttarief

Per minuut

Vast naar vast

€ 0,065

€ 0,0195

Vast naar mobiel

€ 0,065

€ 0,0790

Eenmalige kosten (3)
Store-pakket

€ 415,-

Office-pakket

€ 495,-

Opties
Aanvullend artikel

Eénmalig

Maandelijks

nieuw / extra nummer

€ 20,-

€ 1,-

extra handset C530Hx (max. 6)

€ 65,-

DECT repeater

€ 113,-

Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Alle genoemde bedragen excl. BTW.

(3)

De eenmalige kosten omvatten de levering en installatie van de producten behorende bij het Eilie Retailpakket.
Hierbij inbegrepen:
- aanvraag en aanleg internverbinding inclusief modem
- porteren of aanvragen enkelvoudig telefoonnummer
- Store-pakket: twee Gigaset C530Hx handsets incl. basisstation
- Office-pakket: één Gigaset DX800 all-in-one met één C530Hx handset (afb.)
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