
PRIJSLIJST 2023

VODAFONE Business
Business Mobile is dé mobiele telefonie oplossing van 
Vodafone voor ondernemers

✔ Onbeperkt bellen binnen 
NL en EU-landen

✔ Toegang tot het 2G, 4G en 5G 
netwerk van Vodafone ✔ Data delen met collega’s

Persoonlijk advies nodig?

Wij zijn bereikbaar op

077 234 23 33
support@trimaxx.nl



Bij het activeren van de World-upgrade bundels wordt altijd automatisch afgerekend tegen uw Nederlandse tarieven bundels.

Maandelijkse abonnementenskostenOnbeperkt bellen met data abonnement

World Daily Upgrade Voice World Daily Upgrade Data only World Permanent Upgrade Voice

Contract tijd

10.000 MB + Onbeperkt bellen

25.000 MB + Onbeperkt bellen

Onbeperkt Data + Onbeperkt bellen

€ 9,50 per dag € 9,50 per dag € 57,00 per maand

2 jaar

€ 26,99

€ 30,99

€ 32,99

2 Data Only abonnementen mogelijk per spraakabonnement

Maandelijkse abonnementenskostenData Only abonnementen

✔  Geen aansluitkosten
✔  Unieke oplossing voor roaming buiten de EU
✔  Voordelige Data Only
✔  Data delen met collega’s
✔  Persoonlijke en lokale servicedesk met een vast aanspreekpunt

 * Mochten deze prijzen niet overeenkomen met de prijslijst van Vodafone, dan is de prijslijst van Vodafone ten alle tijden leidend. 
Dienstbeschrijving Vodafone Business is van kracht op genoemde abonnementen. 
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, onze algemene voorwaarden zijn van toepassingen.

Deze flexibele dienst biedt voor iedere medewerker een passend abonnement op basis van zijn of haar 
behoeften. Het nieuwe Vodafone Business sluit aan op veranderende klantbehoeften in de markt.

Contract tijd

10.000 MB 

25.000 MB

Onbeperkt Data

2 jaar

€ 4,99

€ 4,99

€ 7,99

Met de World daily-upgrade Voice 
maakt een eindgebruiker van zijn 
reguliere EU Abonnement gebruik 
die door de klant afgenomen wordt 
in de World zone. Dit behelst, bellen, 
gebeld worden, sms’en en data.

Met de World daily-upgrade Data 
Only maakt een eindgebruiker 
van zijn reguliere EU Abonnement 
gebruik die door de klant 
afgenomen wordt in de World zone. 
Dit behelst alleen data.

Met World permanent-upgrade 
Voice maakt een eindgebruiker 
permanent van zijn reguliere EU 
abonnement gebruik die door 
de klant afgenomen wordt in de 
World zone. Dit behelst bellen, 
gebeld worden, sms’en, data 
en bellen vanuit de EU naar de 
World zone. Deze optie kan alleen 
afgesloten worden voor de gehele 
looptijd van de overeenkomst.
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