Nox VoIP Basis Telefooncentrale
Voordelig, Betrouwbaar, Snel en Simpel VoIP bellen met uw bedrijf
Zakelijk telefoneren zoals u gewend bent met vaste toestellen over uw huidige internetverbinding.
Bereken snel de maandelijkse kosten van de Nox VoIP Basis Telefooncentrale
De Nox VoIP Basis Telefooncentrale is inclusief:
• Behoud van huidige hoofdnummer(s)
• Persoonlijk nummer per toestel
• Nachtstand (Beheerd door Nox)
• Voicemail (Beheerd door Nox)
• Call Pick up
• Doorschakeling

Maandelijkse abonnementskosten:
• € 5,95 per toestel per maand
(Betalen per gesprek/seconde)
• onbeperkt nationaal bellen voor € 5,95 per
toestel per maand extra
Optioneel huren van toestellen
Optioneel Fax2Email en Email2Fax
Optioneel internet van Nox Telecom

Zoekt u naar een telefooncentrale met meer functionaliteiten of heeft u andere specifieke wensen? Vraag ons
dan naar Xelion Hosted VoIP van Nox Telecom!
Bereken snel de eenmalige kosten van de Nox VoIP Basis Telefooncentrale
Kies één van onderstaande toestellen uit per medewerker of werkplek. Het aantal toestellen dat u wenst
bepaald de hoogte van de totale eenmalige investering. De toestellen krijgt u namelijk volledig
geprogrammeerd en klaar voor installatie toegestuurd voor deze prijs. De installatie is makkelijk en snel zelf uit
te voeren. Binnen no time bent u klaar om voordelig VoIP te bellen!
Yealink T19P

PoE mogelijk

Yealink T40P

Ja

PC poort
Bijzonderheden

Ja

Yealink T42G

Yealink W56P

Ja

Ja

10/100

10/100

10/100/1000

N.v.t.

Inclusief stroomadapter

HD voice, inclusief
stroomadapter.

HD voice, inclusief
stroomadapter.

DECT basis + handset, HD
voice, inclusief
stroomadapter, minimaal
1 basis benodigd per 5
handsets.

Alle prijzen zijn inclusief programmeren/configuratie
Koop

€ 79,-

€ 109,-

€ 139,-

€ 145,-

Huur (per maand)

€ 3,-

€ 4,-

€ 5,-

€ 6,-

ALL-IN = huur + abonnement + onbeperkt nationaal bellen! = GEEN INVESTERING!
ALL-IN (per maand)

€ 14,90

€ 15,90

€ 16,90

€ 17,90
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Toestel

Nox VoIP Basis Telefooncentrale
Bedrijfsnaam volgens KvK:

KvK-nummer:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Contactpersoon:

E-mail adres (contactpersoon):

E-mail adres (factuur):

Eenmalige investering / Koop

Maandelijkse kosten / Huur

Totaal aantal toestellen (abonnement) ____ x €

5,95

□

Netgear 8-Ports Gigabit Switch

____ x € 46,50

S

□

Extra UTP kabel per toestel 5 mtr

____ x €

4,95

□

Onbeperkt nationaal bellen

□

Extra UTP kabel per toestel 10 mtr

____ x €

9,95

□

Fax2Email (Activatie eenmalig € 35,00)

€ 5,95

□

Installatie door Nox Telecom

□

Email2Fax (Activatie eenmalig € 35,00)

€ 5,95

□

Internet access van Nox Telecom

(€ 75,- per uur en € 75,- voorrijkosten)
Prijs op
aanvraag

Neem a.u.b. contact met mij op voor de mogelijkheden.

□

Overeenkomst voor 36 maanden
(Beltarieven: 40% korting op KPN bruto beltarieven)

____ x €

5,95

(aantal moet gelijk zijn aan totaal aantal toestellen)

Maandelijks opzegbaar (10% opslag op maandelijkse
abonnementskosten, onbeperkt nationaal bellen en beltarieven, niet
mogelijk i.c.m. huur)

+ 10%

Extra Checklist:

□

Ja, ik heb nog randapparatuur die gebruik maakt van onze huidige ISDN-centrale.
(bijv. alarmering, analoge fax, frankeermachine, externe bel of zoemer.) Neem a.u.b. contact met mij op voor de mogelijkheden.

Automatische incasso is verplicht. Zakelijke Klant machtigt Nox Telecom om tot wederopzegging de kosten van gebruik van de
Dienst(en) en de eenmalige kosten binnen 8 dagen na factuurdatum af te schrijven van het onderstaande IBAN nummer en gaat
akkoord met een vooraankondigingstermijn van 8 dagen. De storneringstermijn bedraagt 56 dagen.
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Naam rekeninghouder:

a)
b)
c)
d)

verklaart de Zakelijke klant akkoord te gaan met de inhoud van de Algemene Voorwaarden Nox Telecom BV .
neemt Nox Telecom de dienst over. De (zakelijke) Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het (gedeeltelijk) beëindigen van de overeenkomst bij de latende provider.
na de contractduur voor bepaalde tijd (bijv 36 maanden) valt klant terug naar de voorwaarden en prijzen bij een maandelijks opzegbare overeenkomst.
geeft u toestemming aan Nox Telecom BV doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het gebruik van de
dienst(en) en de eventuele eenmalige overstap- en/of aansluitkosten overeenkomstig de opdracht van Nox Telecom (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen).

e) indien gekozen wordt voor onbeperkt nationaal dan is dit geldig voor alle Nederlandse vaste en mobiele nummers op basis van fair use. De fair use is gebaseerd op de bruto KPN
tarieven met daarop 70% korting. Indien eindgebruiker meerdere maanden over deze limiet gaat mag Nox telecom het bedrag aanpassen tot een bedrag net onder deze limiet.

Overige voorwaarden:
a)
b)
c)
d)

Het bedrijfsnetwerk dient geschikt te zijn voor VoIP.
Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
Minimaal afnamebedrag € 14,90 per maand.
Op basis van plug & play zelfinstallatie. Installatie door Nox optioneel voor € 75,- per uur en € 75,- voorrijkosten.

e) Indien u wijzigingen wenst aan de instellingen van de centrale dan kost dit standaard € 18,75 per mutatie.

Naam in blokletters:

Plaats + datum:

Handtekening voor akkoord:
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Door ondertekening van dit formulier:

