Connect ZZP

Zelf samenstellen en
maandelijks
bijstellen.

Nieuwe abonnementen voor ondernemers.
Als ondernemer wilt u snel kunnen schakelen. Want morgen kan alles anders
zijn. Daarom kunnen ondernemers nu zelf bij Ziggo hun abonnement
samenstellen en elke maand bijstellen. Kies bijvoorbeeld voor alleen internet.
Of ga voor een uitgebreider pakket met supersnel internet tot wel 500 Mbit/s,
vast en mobiel bellen en tv. Wat u ook kiest, met de zakelijke abonnementen
van Ziggo zit u goed!

Dit is Ziggo
En wij zijn er voor u. Met pasklare oplossingen die
perfect aansluiten bij uw speciﬁeke situatie. Want wij
denken altijd met u mee en helpen u verder groeien. Met
zakelijke diensten op het gebied van internet, bellen en
tv. Met professionele service en vakkundig advies. En met
innovatieve manieren om effectiever te werken. Zo haalt u
meer uit uw organisatie dankzij de kracht van ons netwerk.
Connect ZZP Internet
Supersnel en betrouwbaar internet tot wel 500 Mbit/s. Het is
voor u de basis om succesvol te ondernemen. Met Connect
ZZP Internet kunt u snel grote bestanden downloaden of
in de cloud werken. En wist u dat we door Tweakers.net in
2015 wederom zijn uitgeroepen tot Beste Internetprovider?

De voordelen van Connect ZZP
• Stel zelf samen: van supersnel internet tot een
compleet Alles-in-1 pakket
• U kiest uw contract: van flexibel maandcontract
tot meerjarig contract met extra voordeel
• Maximale flexibiliteit: tijdens uw contract kunt u
op- of afschalen
• Gratis toegang tot ca. 2 miljoen WifiSpots
• Gratis Internetbeveiliging Basis
• Factuur met btw-specificatie
• 99,6% beschikbaarheid op netwerk en modem

Connect ZZP Bellen
Voor ondernemers is een goede telefonische bereikbaarheid van levensbelang. Een vaste lijn hoort daar bij. Want zo bent
u 24/7 professioneel bereikbaar voor klanten. We hebben voor elk type ondernemer een oplossing. En verandert er iets in
uw situatie? U kunt uw abonnement elke maand bijstellen.
Connect ZZP Radio en tv
Radio- en tv-abonnement is altijd inbegrepen. Kiest u voor een Play Start abonnement met decoder dan krijgt u
de beschikking over digitale televisie- en radiozenders inclusief Programma Gemist en online tv-kijken. Bij een Play
Complete abonnement met een Interactieve HD Recorder (Horizon) kijkt u digitale tv in HD kwaliteit en kunt u
tv-programma’s opnemen (4 tegelijk) en pauzeren.
Connect ZZP Contractduur
Kies voor een ﬂexibel maandcontract of een meerjarig contract met aantrekkelijke korting. Bij een maandcontract kunt u
elke maand uw abonnement opzeggen. Bij zowel een maand- als een meerjarig contract kunt u maandelijks uw contract
bijstellen, naar boven maar ook naar beneden.
Meer informatie?
Neem contact op met
Teledatacom Koperslagersstraat 63 8601 WP Sneek
Tel.: 0515-443030 E: info@teledatacom.nl
Onderdeel van bundel

Extra diensten

Internet1
Zakelijk Internet Start 60/10
Zakelijk Internet Compleet 130/30
Zakelijk Internet Pro 200/40
Zakelijk Internet Pro Plus 500/40

Mobiel
Zakelijk Voldoende 200 min, 200 sms, 200 MB
Zakelijk Ruim 400 min, 400 sms, 2000 MB
Zakelijk Enorm Onbeperkt min/sms, 4000 MB
Zakelijk Samen Onbeperkt3 min/sms, 7000 MB

Bellen
Zakelijk Vast Bellen

Bellen
Zakelijk Extra Telefoonlijn
Zakelijk Volop Bellen Nationaal
Zakelijk Volop Bellen Internationaal

Televisie2
Play Start met een Mediabox Standaard of Cl+ module
Play Complete met een Mediabox Horizon en MyPrime
(onbeperkt ﬁlms en series bekijken)

Televisie
MyPrime (standaard bij Play Complete)
TV Royaal
Premium kanalen
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Internet
PIN Zeker
Zakelijk Internetbeveiliging Uitgebreid
1

Inclusief: Internet Beveiliging Basis voor 1 PC, 6 e-mailadressen, WiﬁSpots. 2Inclusief: Horizon Go; optioneel extra mediabox standaard/Cl+/Horizon verkrijgbaar
afhankelijk van de gekozen bundel. 3Gedeelde bundel incl. 2 simkaarten. Uit te breiden met een 3e, 4e of 5e sim. Kijk voor de promotionele voorwaarden op
www.ziggo.nl/zakelijk/algemene-voorwaarden.

Teledatacom Tel.: 0515-443030
www.teledatacom.nl

