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Uw abonnement  

4COM Vodafone Shiptel 

4COM - Uw telecomspecialist  

In dit document vindt u alle informatie over uw 
4COM Vodafone Shiptel abonnement 
 
Voor meer informatie. Bel ons op +31 (0) 78 - 750 17 35 of mail 
naar info@4COM.nl 
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 4COM Vodafone Shiptel 

Onderling bellen naar Vodafone nummers 3600 min Gratis binnen NL 

Onderling Sms’en naar Vodafone nummers 300 SMS Gratis binnen NL 

Bellen in Nederland + EU overige nummers € 0,09 per minuut 

Sms’en in Nederland + EU overige nummers € 0,16 per SMS 

Standaardtarief €6.50 

Prijs per 12 maanden €4.50 

Prijs per 24 maanden €3.50 

 

Voordelen 

 Support - ook buiten kantoortijden 24/7  

 Veel onderling bellen 
 

Voorwaarden 

‣ Bellen naar voicemail € 0,20 per minuut. 
‣ Bellen naar EU nummers vanuit NL kost €0,48 per minuut. Gesprekken korter dan een 

minuut worden als minuut in rekening gebracht.  
‣ Looptijd bundels van de 1e tot de laatste van de kalendermaand. 
‣ Na contracttermijn is de opzegtermijn 1 maand. 
‣ Prijzen in Euro’s en exclusief btw.  
‣ Wijzigingen en schrijffouten voorbehouden. 
 

Alle gegevens voor u op een rij… 

Bundels die u kunt toevoegen 

‣ Internet 250 MB NL + EU € 9,50 (buiten de bundel € 0,025 per MB)  
‣ Internet 1250 MB NL + EU € 19,50 (buiten de bundel € 10,- per GB)  
‣ SMS bundel 1000 SMS NL + EU € 8,50  
*Looptijd databundel is minimaal 1 maand en is per einde van de maand opzegbaar.  
Voorbeeld: de bundel wordt per 15/01 gekoppeld. De looptijd is dan tot minimaal 15/02. De bundel is per einde van de maand 
opzegbaar, dus in dit geval per 28/02. U betaald in totaal twee bundels.  
 
*U kunt meerdere bundels per maand koppelen. Let op: dit mogen alleen verschillende bundels zijn.  

(Alle databundels van dit abonnement functioneren standaard op een 4G netwerk) 


