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De voordelen van Zakelijk Mobiel
•  4G op alle abonnementen
•  Onbeperkt mobiel bellen en sms'en
•  Minuten en MB's delen met collega's
•  Lage bovenbundel tarieven
•  Handige Groep SIM om databundel te delen met tablet/laptop
•  EU roaming voordeel, alleen betalen bij gebruik
•  Bellen naar buitenland voordeel, alleen betalen bij gebruik
•  Vervangend toestel en Device Manager Start 

Zakelijk Mobiel
Onbezorgd mobiel 
bellen en internetten

Ook buiten Nederland kunt u met Zakelijk Mobiel 
onbezorgd zaken doen. Met de voordelige buiten
landmodules voor bellen en internetten betaalt u 
alleen als u daad werkelijk in het buitenland verbruikt. 

Zodra u deze bundel heeft verbruikt , ontvangt u 
 automatisch een nieuwe. U kunt de buitenland
modules gratis activeren zodat de voordelige 
 buitenlandbundels altijd starten bij gebruik.

Reis zorgeloos binnen de EU 

Meer weten?
•   Ga naar een kpn XL winkel, KPN Business Center  

of business partner van KPN
• Bel gratis 08000105
• Kijk op kpn.com/zakelijkmobiel
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Abonnementen Zakelijk Mobiel 

Flexibel Bundel Bundel XL Onbeperkt Onbeperkt XL

Betalen als  
u gebruikt

Bundel met 
minuten en MB's

Bundel met 
minuten en MB's

Onbeperkt bel/sms 
en bundel met MB's

Onbeperkt bel/sms 
en bundel met MB's

  

 
Minuten  150 300 Onbeperkt Onbeperkt

Sms  150 300 Onbeperkt Onbeperkt

Mb’s  250 500 1000 5000

Snelheid 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s

 
Delen met  
collega’s

Min/MB’s delen Min/MB’s delen MB’s delen MB’s delen

Extra data  
groep SIM-kaart

Groep SIM Groep SIM XL

Nu standaard op alle  
abonnementen 4G

Communicatie gaat tegenwoordig verder dan bellen, mailen 
en sms’en. Het gaat steeds meer over ‘delen’ en effectief 
 samenwerken met collega’s en relaties. Om onbezorgd te 
kunnen ondernemen zijn we dan ook steeds afhankelijker 
 geworden van onze smartphone en laptop of tablet. We  willen 
een snelle, betrouwbare verbinding waarmee we bereikbaar 
zijn en geen kansen, informatie of inzichten missen. En we 
willen een abonnement dat bij ons past, waarmee we nooit 
teveel betalen en niet voor verrassingen komen te staan. 
Daarom is er Zakelijk Mobiel.

Met Zakelijk Mobiel van KPN kunt u onbezorgd zaken  
doen. Of u nu wilt betalen naar gebruik of meer voorspel
baarheid wenst, met een voordelige bundel of een onbeperkt 
 abonnement voor bellen, sms en internet. U kiest de 
 abon nementsvorm die bij u past, zodat u nooit teveel betaalt. 
 Bovendien heeft u  toegang tot het supersnelle 4G mobiele 
netwerk en profiteert u van  interessante extra’s.

Altijd een passend abonnement
Binnen Zakelijk Mobiel zijn er vijf verschillende abonne
menten. Afhankelijk van uw gebruik en uw behoefte 
aan voorspelbaarheid en beheersbaarheid, kiest u het 
abonnement dat bij u past. Bij de abonnementen met 
bundels voor bellen, sms’en of internet, kunnen collega’s 
hun bundeltegoeden delen. Zo voorkomt u onverwachte 
kosten.

Zakelijk Mobiel Flexibel
Zakelijk Mobiel Flexibel is in feite het klassieke mobiele 
abonnement. De vaste maandelijkse abonnementskosten 
zijn laag en daarbij betaalt u naar gebruik. Een ideaal abon
nement voor iedereen die niet veel belt, sms't en internet.

Zakelijk Mobiel Bundel en Bundel XL
Bij Zakelijk Mobiel Bundel en Bundel XL koopt u vooraf 
belminuten, sms’jes en MB’s in tegen gunstige tarieven. 
Het gebruik wordt afgeschreven van de bundel. Als een 
medewerker over de ingekochte bundel heen gaat, zal  
er eerst gekeken worden of er collega’s zijn die tegoed 
over hebben. Pas daarna gaat het voordelige boven
bundel  tarief in. Dit geldt zowel voor belminuten en 
smsberichten als MB’s van dezelfde bundels. De Zakelijk 
Mobiel Bundel XL is tweemaal zo groot als de Zakelijk 
Mobiel Bundel.

Zakelijk Mobiel  
Onbezorgd mobiel bellen  
en internetten

Zakelijk Mobiel Onbeperkt en Onbeperkt XL
Voor wie écht onbezorgd en onbeperkt wil bellen,  
sms’en en internetten zijn er de abonnementen
Zakelijk Mobiel Onbeperkt en Onbeperkt XL. Voor  
een vast bedrag per maand belt en sms’t u onbeperkt
in Nederland en naar Nederlandse nummers. De zeer 
ruime internetbundels van deze abonnementen kunnen 
ook tussen collega’s worden gedeeld. Ook is er een 
 voordelige Groep SIMkaart verkrijgbaar om zonder 
aparte bundel te internetten op uw tablet of laptop.

Standaard 4G op alle abonnementen
Met alle abonnementen kunt u gebruikmaken van  
de supersnelle mobiel internet ervaring van 4G.  
Met Zakelijk Mobiel Onbeperkt (XL) haalt u het maximale 
uit uw mobiel internet abonnement met download
snelheden tot 50 Mbit/s en uploadsnelheden tot  
25 Mbit/s. Ook heeft u met Zakelijk Mobiel Bundel  
of Onbeperkt gratis toegang tot circa 1700 WiFi HotSpots 
van KPN.

Extra gratis functionaliteiten
voor de zakelijke klant 

• Mobile Device Manager Start 
Overzicht en standaard beheer  
op afstand van mobiele apparaten 

• Business VoiceMail 
Professioneel ingesproken voicemail 

• HotSpots van KPN 
Onbeperkt gratis toegang tot  
1500 HotSpot WiFipunten 

• Toestel Vervangservice 
Gratis vervangend toestel bij schade of verlies.

•  Onbeperkt onderling bellen 
Maakt bellen tussen collega’s gratis 

• Toestelschade Service 
Verzekering voor schade of defecten 

• Toestel Totaal Service 
Naast schade en defecten een verzekering  
voor verlies, diefstal en misbruik 

• Mobile Device Manager Pro 
Uitgebreide functionaliteiten voor beheer  
van toestellen op afstand

Aanvullende opties  
voor Zakelijk Mobiel 


