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All you need is Red

Voor u als ondernemer is communicatie de hoeksteen van uw bedrijf. 
Immers, zonder communicatie geen business. Een aantal zaken die  
u zoekt bij uw telecomprovider en die onderdeel moeten zijn van uw 
abonnement zijn een zakelijke service, voorspelbaarheid van kosten en in 
toenemende mate internationale mogelijkheden. Daarom heeft Vodafone 
Red Business geintroduceerd; het alles-in-1 abonnement voor uw mobiel. 
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Onbeperkt bellen, sms’en én 2 GB data in Nederland €49/MND

Onbeperkt bellen en sms’en in Nederland en 43 Voordeellanden.  
En 2 GB data in Nederland en 1 GB in 43 Voordeellanden €65/MND

Onbeperkt bellen en sms’en in Nederland en 43 Voordeellanden.  
En 5 GB data in Nederland en 1 GB in 43 Voordeellanden
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Zorgeloos bellen, sms’en en datagebruik in Nederland èn in 43 Voordeellanden 
Met Vodafone Red Business kiest u voor een zorgeloos abonnement. Een abonnement waarmee u onbeperkt kunt bellen, sms’en en 
uitgebreid kunt internetten in Nederland en in 43 Voordeellanden. Maar zorgeloos is meer dan dat. Bij elk Red Business abonnement 
zitten veel zakelijk relevante voordelen zoals een gratis zakelijke helpdesk, Vervangend Toestel Service. Naarmate u voor een hoger 
prijsplan kiest geniet u ook meer voordelen, denk aan 5 GB aan data op het hoogste prijsplan, een gratis extra data-sim voor uw tablet, 
een hogere maximale snelheid en een versnelde zakelijke klantenservice.

  Een smartphone voor elk 
budget 

  Bij elk Red Business abon- 
nement zit standaard een  
smartphone inbegrepen uit  
een toestelcategorie die past 
bij het abonnement. U heeft 
daarnaast de flexibiliteit om bij 
uw Red Business abonnement 
ook een smartphone te kiezen 
uit een hogere categorie.  
U betaalt dan in één keer de  
extra kosten van deze smart-
phone of u betaalt iets meer 
per maand. Aan u de keuze. 
Uw smartphone is altijd uw 
eigendom. Heeft u geen 
behoefte aan een nieuw toestel? 
Dan ontvangt u korting op uw 
2-jarige abonnement.

  Internationaal zakendoen
   Onbeperkt bellen, sms’en en  

een ruime databundel van  
1 GB voor gebruik in 43 Voordeel-
landen in Red Business en Red 
Business Super zorgt ervoor dat 
zaken doen ècht internationaal 
wordt. U kunt bellen en sms’en  
van Voordeelland naar Neder-
land en van Voordeelland naar 
Voordeelland. Op het Red 
Business Super abonnement 
komen er ook 150 minuten 
bellen van Nederland naar  
EU bij. 

  4G op alle Red 
prijsplannen  

  4G is de nieuwste netwerk 
technologie en biedt razend- 

snel internet dat vergelijkbaar 
is met internet via de kabel.
De maximale technische data 
snelheid die geboden wordt 
bij 4G voor de Red Business 
Essential is 30/15 Mbps en  
50/25 Mbps voor de Red  
Business en Red Business Super.

  Controle over kosten  
en verbruik

  Met Red Business Essential  
en Red Business kunt u ervoor 
kiezen om uw databundel te 
delen met collega’s. Hierdoor 
worden schommelingen in 
verbruik opgevangen. De My 
Vodafone Zakelijk app geeft  
snel en gemakkelijk inzicht in  
verbruik en tegoeden.

Zakelijke relevante voordelen van Red Business



Waarom Vodafone?

Vodafone is één van de 
grootste telecommunicatie-
bedrijven in Nederland, met 
meer dan 5,1 miljoen klanten. 
Vodafone heeft enorme  
ervaring met zowel mobiele 
als vaste communicatie.  
Kiest u voor Vodafone, dan 
kiest u voor de zekerheid van 
het grootste netwerk  
ter wereld. Zo kunt u zich  
concentreren op ondernemen.

Wilt u meer weten over de zakelijke communicatie  
oplossingen van Vodafone? Kijk op vodafone.nl/business

   Advies en hulp van 
zakelijke experts   

   Met meer dan 40 Zakelijk 
Specialisten in de Vodafone 
Winkel en meer dan 40 Business  
Parters is er altijd een persoon-
lijk adviseur voor u aanwezig. 
U kunt gebruik maken van de 
gratis zakelijke telefonische 
helpdesk en als u een Red 
Business of een Red Business 
Super abonnement heeft 
maakt u automatisch gebruik 
van een versneld keuze menu.

   Zekerheid van toestel en 
gegevens  

   Vervangend Toestel Service is 
standaard inbegrepen. Dit houdt  
in dat u altijd een vergelijkbaar 
leentoestel krijgt om bereik-
baar te blijven als uw eigen 
telefoon in reparatie is. U kunt  
ook gebruik maken van 
Vodafone Cloud 5 GB zodat 
u uw bestanden veilig kunt 
opslaan in de cloud waarna u ze 
kunt openen vanaf uw telefoon, 

uw tablet of laptop. Op  
Red Business en Red Business 
Super is Vodafone Secure 
Device Manager Basic inbe-
grepen, dit is een online tool 
waarmee u de toestellen van u 
en uw medewerkers op afstand 
kan instellen, beveiligen, 
beheren en zelfs wissen indien 
nodig (tot 50 aansluitingen).

     Met MultiSim Business 
één databundel voor 
tablet en smartphone 

    Met uw smartphone en uw 
tablet gebruikmaken van één 
databundel? Met MultiSim 
Business kunt u het nationale 
en internationale tegoed 
van uw abonnement ook 
gebruiken voor uw tablet. U 
ontvangt hiervoor een extra 
data simkaart voor in uw laptop 
of tablet. Bij het Red Business 
Super abonnement kunt u 
gratis een MultiSim Business 
aanvragen. Een 2e MultiSim 
kost €4 per maand. 
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Basic prijsplannen voor als u aan een beperkte data- en minutenbundel 
voldoende heeft
Naast de drie Vodafone Red Business abonnementen heeft Vodafone ook Basic 
prijsplannen. Ook deze abonnementen hebben een aantal voordelen zoals My Vodafone 
app, contacten back up en de gratis zakelijke helpdesk.

De praktische snelheid en 4G ervaring is afhankelijk van uw abonnement, toestel, het moment en de dekking. Kijk voor meer 
informatie op vodafone.nl/dekking. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Onbeperkt bellen en sms’en van Voordeellanden naar 
Nederland en van Voordeellanden naar Voordeellanden, geldt niet voor bellen naar betaalnummers en premium sms in binnen- en 
buitenland. Kijk voor de voorwaarden op vodafone.nl/zakelijk/red

http://vodafone.nl/business

