Shape & Fix
Alles met
maximaal comfort

De uitdaging

U wil
communiceren
zonder zorgen…
 Uw klanten moeten u en
uw medewerkers altijd en
overal kunnen bereiken,
ook digitaal.
 U wilt een snelle toegang
tot het internet.
 U wilt kunnen communiceren
waar en wanneer u het wilt.
 U wilt zo snel mogelijk geholpen
worden bij problemen.
 U wilt geen verrassingen bij de
kosten.

De troeven

Maak het uzelf
makkelijk
 Eén oplossing voor
gesprekken en data, vast en
mobiel.
 Overvloed aan mobiele en
vaste communicatie.
 Eén eenvoudige factuur.
 Gegarandeerd
geconnecteerd.
 Data Bonus mogelijk.

De kenmerken

Sterk op alle vlakken
Krachtige
technologie

Uitstekende
en snelle service

Voordelig en
overzichtelijk

 VDSL2:
razendsnelle
down- en
uploadsnelheden.
 2 analoge
gesprekskanalen.
 1 vast IP.
 Mogelijkheid om
ISDN toe te
voegen: 1BA tot
8 BA’s of 1 PRA.

 Herstelling binnen
de 8 werkuren.
 Helpdesk
dagelijks
bereikbaar van
8 tot 19 u,
ook op zaterdag.
 Automatische
internet back-up
via 4G.
 Automatische
herroutering naar
een alternatief
nummer.

 Overvloed:
gespreksbundel
voor vaste lijnen
naar nationale
mobiele en
vaste lijnen.
 Eén vaste
maandelijkse
kost voor uw vaste
lijn en nationale
communicatie
(naar mobiel
en vast).
 Onbeperkt
internetverkeer.

De investering

Shape & Fix Basic
Maandelijkse factuur

70€ (-10 €)
Maandelijkse factuur

105€ (-30 €)

Basisconfiguratie
Analoog

Inclusief
Data
Bonus!**








VDSL2 tot 100 Mbps down en 20 Mbps up*.
1 vast IP.
Herstelling binnen de 8 werkuren.
2 analoge gesprekskanalen.
Onbeperkt internetverkeer.
Gegarandeerd geconnecteerd.

1 Basic Access
met 20 uur nationaal bellen

Gratis installatie bij abonnement van
24 maanden (waarde: € 399).

Promo

Dubbele korting op de maandelijkse
factuur voor alle configuraties met
minimum één Basic Access.

* De werkelijke snelheden zijn afhankelijk van de
afstand tot de straatcabine en de kwaliteit van het
koperpaar.
** Data Bonus is een datavoordeel voor alle Shapekaarten gelinkt aan een Shape & Fix Basic (1BA)
configuratie.

De investering

Shape & Fix Extra
Inclusief
Data
Bonus!**

Maandelijkse factuur

160€ (- 40€)
250€ (- 60€)
340€ (- 80€)
410€ (- 100€)
330€ (- 120€)
665€ (- 150€)
* De werkelijke snelheden zijn afhankelijk van de
afstand tot de straatcabine en de kwaliteit van het
koperpaar.
** Data Bonus is een datavoordeel voor alle Shapekaarten gelinkt aan een Shape & Fix Extra
configuratie.

2 Basic Accesses met 40 uur
nationaal bellen
3 of 4 Basic Accesses met
80 uur nationaal bellen
5 of 6 Basic Accesses met
120 uur nationaal bellen

Basisconfiguratie







VDSL2 tot 100 Mbps down
en 20 Mbps up*.
1 vast IP.
Herstelling binnen de 8 werkuren
2 analoge gesprekskanalen.
Onbeperkt internetverkeer.
Gegarandeerd geconnecteerd.

7 of 8 Basic Accesses met
160 uur nationaal bellen

PRA

PRA met 300 uur nationaal
bellen en Fleet

Gratis installatie bij abonnement van
24 maanden (waarde: € 399).

Promo

Dubbele korting op de maandelijkse
factuur voor alle configuraties met
minimum één Basic Access.

De investering

Shape & Fix Comfort
Maandelijkse factuur

Inclusief
Data
Bonus!**

70 € (-10 €)
11 € / mobiele kaart

Promo

Gratis installatie
bij abonnement van
24 maanden (waarde: € 399).

Vaste lijn







VDSL2 tot 100 Mbps down
en 20 Mbps up*.
1 vast IP.
Herstelling binnen de 8 werkuren
2 analoge gesprekskanalen.
Onbeperkt internetverkeer.
Gegarandeerd geconnecteerd.

Mobiline



Mobiline op gewenste mobiele kaarten.
Fax op de vaste lijn.

* De werkelijke snelheden zijn afhankelijk van de
afstand tot de straatcabine en de kwaliteit van het
koperpaar.
** Data Bonus is een datavoordeel voor alle Shapekaarten gelinkt aan een Shape & Fix Extra
configuratie.

De investering

Goed om weten
 Korting alleen geldig in
combinatie met Shape.
 Nationaal bellen: bundels
enkel geldig voor nationale,
reguliere, vaste en mobiele
nummers.
 Onbeperkt internetverkeer:
redelijk gebruik.
 Maandelijkse korting op het
totaalbedrag van uw factuur
(Shape Global Volume
Discount).

Uw voordeel

Data Bonus
Verdubbel de nationale mobiele data
inbegrepen in uw Shape-formules.

Geldig op alle Shape-formules gelinkt
aan een Shape & Fix configuratie
(exclusief Basic zonder digitale lijn).

Voordeel geldig voor bestaande en
nieuwe klanten.

Uw voordeel

Shape & Fix
Communiceer
in alle comfort
Eenvoud in communicatie.
Installatie zonder onderbreking.
Maximale zekerheid.
Minimale administratie.

Dank u

