
Wie jarig is...trakteert!

Al 25 jaar richten wij ons op de fundamentele communicatiebehoeften van onze klanten 
met als doel hen nog dichter bij hun klanten te brengen. Om dat te vieren trakteren wij 
met een 100% aanbieding!

AANBIEDING 4 X 25



korting op
hardware

25% 

Bij aanschaf van nieuwe 
hardware ontvangt u 
een eenmalige korting 
van maar liefst 25%*. 

maandelijkse 
besparing

25% 

Dankzij onze scherpe prijzen bespaart 
u maandelijke tot 25%* op uw bel- en 
abonnementskosten. Wij maken vrij- 
blijvend een berekening aan de hand 
van uw huidige kosten.

naar de  
bioscoop

25x 

Bij deze 100% aanbieding hoort ook 
wat (ont)spanning: u ontvangt maar 
liefst 25 Nationale bioscoopbonnen 
t.w.v. 10 euro, ook leuk voor uw 
collega’s.

brandstof 
bij demo

25 euro 

Maak een afspraak om zelf onze 
producten te ervaren in het Vtel 
Experience Center te Enschede 
en u ontvangt een vergoeding 
van 25 euro voor uw brandstof.

* Lees de actievoorwaarden op de achterzijde van deze folder of op www.vtel.nl/actievoorwaarden4x25

Een uitstekende bereikbaarheid van uw organisatie is niet alleen van 
onschatbare waarde voor de relatie met uw klanten, maar een veilige  
en intelligente telefonieoplossing kan uw rendement ook aanzienlijk 
vergroten. 

 high secure cloudtelefonie
 betrouwbaarheid van een gesloten netwerk 
 keuze uit 12 modules die uw werkprocessen,  

 technisch beheer en managementinformatie  
 significant verbeteren

 geen hoge investeringen
 organisatorisch schaalbaar 
 volledig in Nederland beheerd

 on premise telefooncentrale
 eenmalige investering
 uitgebreide systeemfunctionaliteit
 eenvoudig uitbreidbaar
 Business ConneCT alles-in-1 suite
 vast-mobiel integratie

Stap nu over naar een oplossing die écht bij u past en 
maak gebruik van onze feestelijke 4 x 25 aanbieding. 

Geïntereseerd? 088 - 4 800 977
actie@vtel.nl

100% AANBIEDING



 088 4 800 977

 actie@vtel.nl

  www.vtel.nl

Een goede bereikbaarheid begint wat ons betreft met goed luisteren 
en inzicht krijgen in uw specifieke situatie. Wij maken het verschil door 
verder te denken, verder te kijken en verder te vragen. Dat is Vtel 
ten voeten uit. 

Zo krijgt u niet de oplossing die u vraagt, maar die u echt nodig heeft. 
Een oplossing die garant staat voor een zorgeloze bereikbaarheid en 
optimale communicatie met uw doelgroep. Vandaag én morgen.

Uw bereikbaarheid 
optimaliseren

ACTIEVOORWAARDEN:
· De aanbieding 4x25 is enkel geldig bij afname van Vtel Vcare/Vcloud of een NEC-  
 telefooncentrale.
· 25% korting op hardware is enkel geldig op de NEC-centrale en de vaste en DECT-telefoons  
 die bij de NEC- of Vcare-/Vcloudinrichting horen. Niet geldig op mobile devices.
· Maandelijkse besparing van 25% is indicatief, de exacte besparing is afhankelijk van uw 
 huidige leverancier en verbruik. Wij berekenen het graag voor u.
· Eenmalige brandstofvergoeding van 25 euro bij demo te Enschede.
· Actie geldig tot en met 31 december 2017.


