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Speakup Box

De Speakup Box is het complete Plug and Dial concept voor de zakelijke markt. De ideale én eenvoudige totaaloplossing
voor bedrijven en gebruikers die een ‘cloud’ telecommunicatie oplossing met flexibiliteit in schaalbaarheid en looptijd willen.
De Speakup Box is met de grootste zorg samengesteld om eenvoudig maar doeltreffend tegemoet te komen aan jouw
bereikbaarheidsplan.

Jouw bereikbaarheid

De Speakup Box is verkrijgbaar in drie verschillende varianten. Optioneel kun je de Box van jouw keuze uitbreiden met diverse
Add-ons. Wil je alleen op een vaste telefoon bereikbaar zijn, op zowel een vaste als mobiele telefoon, of mogen we je ook
helpen met een internetlijn? Wil je jouw bereikbaarheid meetbaar maken of wil je de klanttevredenheid verhogen door jouw
beschikbaarheid te verbeteren? De Speakup Box staat voor bereikbaar zijn zoals jij wilt, en wij helpen je daar graag bij.

Stap 1 - Kies je Speakup Box
Speakup Startup Box

Speakup Business Box

Speakup Business Box Pro

Maandelijks opzegbaar
Vanaf 1 gebruiker
Aansluitkosten 150,- per gebruiker

Contractduur 24 maanden
Vanaf 5 gebruikers
Aansluitkosten 750,- per bedrijf

Maandelijks opzegbaar
Vanaf 1 gebruiker
Aansluitkosten 50,- per gebruiker

35 euro

29 euro

49 euro

per gebruiker/maand

per gebruiker/maand

per gebruiker/maand

Bereikbaarheidsplan

•

•

•

1 gebruikerslicentie

•

•

•

1 vast telefoonnummer
(geografisch of 085)

•

•

•

Onbezorgd vast bellen¹

•

•

•

Groepsbundel²

•

•

•

Bedienpost

•

•

•

Vast IP-telefoontoestel

Optioneel

Incl. Yealink T40p

-

Internetlijn Voice Only

Op aanvraag

•

Op aanvraag

Managed Router

Op aanvraag

•

Op aanvraag

Simkaart

-

-

•

Mobiel Internet¹

-

-

•

Aantal Boxen:

Aantal Boxen:

¹ 1000 minuten en/of 1000 MB per gebruiker per maand. Bij de Business Box Pro 1000 minuten totaalbundel wordt
deze verdeeld over zowel Vast als Mobiel telefoonverkeer.
² Groepsbundel biedt je de mogelijkheid om met alle collega’s het totaal aan belminuten en/of data gezamenlijk te
gebruiken. Dit is van toepassing op groepsbundel voor zowel belminuten als MB’s.
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Aantal Boxen:
*

inclusief

- niet mogelijk
- 	Yealink T40P in de
Business Box betreft een
huurtoestel

Stap 2 - Kies je Speakup Box Add-ons

Add-ons worden afgenomen gedurende dezelfde looptijd als de door jou gekozen Speakup Box

Aanvullende Speakup diensten

Tarief

Extra enkelvoudig vast lokaal telefoonnummer

€ 6,00

Extra enkelvoudig vast 085 telefoonnummer

€ 6,00

10 vaste lokale telefoonnummers (10-blok)

€ 35,00

10 vaste 085 telefoonnummers (10-blok)

€ 35,00

100 vaste 085 telefoonnummers (100-blok)

€ 60,00

100 vaste 088 telefoonnummers (100-blok)

€ 60,00

Internetlijn Voice Only (incl. bij Speakup Business Box)
Efax (excl. telefoonnummer)

Aantal

op aanvraag
€ 3,50

Extra 1000 MB (1GB)

€ 12,50

Extra 1000 minuten

€ 20,00

¹ Klant is vereist de ACM (vroeger OPTA) beschikking te tonen.

Aanvullende Speakup software

Tarief

Extra gebruikerslicentie

€ 5,00

Speakup Walldisplay (per gebruiker)

€ 1,00

Rapportage Basis (per company)

€ 15,00

Rapportage Uitgebreid (per company)

€ 35,00

Aanvullende Consultancy

Tarief

Extra onderzoek bereikbaarheidsplan

€ 75,00 / uur

Herinrichten bereikbaarheidsplan (per company)

€ 50,00

Eenmalige aansluitkosten per dienst

Tarief

Nieuw enkelvoudig telefoonnummer

€ 15,00

Verhuizen enkelvoudig nummer

€ 25,00

10 nieuwe, vaste telefoonnummers (10-blok)

€ 75,00

Verhuizen 10 vaste telefoonnummers (10-blok)

€ 250,00

100 nieuwe, vaste telefoonnummers (100-blok)

€ 150,00

Verhuizen 100 vaste telefoonnummers (100-blok)

€ 300,00

Walldisplay (per company)

€ 100,00

Rapportage (per company)

€ 175,00
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Aantal

Aantal

Aantal

bereikbaar zijn zoals jij wilt

Huurprijs

Aanvullende Hardware: toestellen

Aanschafprijs

Aantal

Vast IP-telefoontoestel Yealink T40P

€ 78,50

€ 3,001

Vast IP-telefoontoestel Yealink T42

€ 111,50

€ 4,001

Vast IP-telefoontoestel Yealink T46

€ 165,00

€ 7,001

Vast IP-telefoontoestel SNOM D715

€ 111,50

€ 4,001

Vast IP-telefoontoestel SNOM D725

€ 180,00

€ 7,001

Aantal

(per maand)

¹ Meerprijs op basis van huurkoop zijn per maand per toestel uitsluitend i.c.m. de Speakup Business Box
- Huurbedragen zijn een maandelijkse toevoeging op de abbonnementskosten.
- Bij huur is een toestel down- of upgrade mogelijk gedurende de lopende contracttermijn.

Aanvullende Hardware: headsets

Aanschafprijs

Headset Sennheiser SC 230

€ 95,00

Headset Sennheiser MB Pro1

€ 219,00

Sennheiser Presence Headband

€ 20,00

Aansluitkabel t.b.v. toestellen

€ 20,00

Aantal

Gesprekstarieven Nederland

Tarief
Tariefplan1

Eindgebruikers

Starttarief, per gesprek

€ 0,0490

Prijs per minuut, naar vaste nummers

€ 0,0189

Prijs per minuut, naar mobiele nummers

€ 0,0950

Prijs per minuut, naar vaste Speakup nummers

€ 0,000

¹ Exclusief servicenummer en verkeer naar het buitenland. Deze zijn apart opvraagbaar.
² Indien nummers onder een nummer-blok vallen kan het noodzakelijk zijn eerst het gehele blok te verhuizen (tegen daarbij behorende kosten) en daarna
ongebruikte nummers op te heffen.
³ Bij Speakup betaal je geen maandelijkse abonnementskosten, je betaalt uitsluitend verbruikskosten en eenmalige kosten voor verhuizing of nieuw
aansluiten van telefoonnummers.
Alle genoemde prijzen zijn excl. btw. De Algemene Voorwaarden van Speakup zijn van toepassing.
Looptijden van alle aanvullende diensten, software en hardware zijn gelijk aan de looptijd van jouw gekozen Speakup Box.

Stap 3 - Bestel je Speakup Box
Jouw Plug and Dial pakket is compleet. Je kunt nu direct je order plaatsen en jouw aansluitgegevens met ons delen.
Start vandaag nog met baas worden en blijven over je bereikbaarheid.
Voor meer informatie of om jouw Speakup Box te bestellen, nodigen we je uit om contact met ons op te nemen.
Je kunt een email versturen naar sales@speakup.nl, maar je mag ons ook bellen op telefoonnummer 088 - 773 25 85.
We helpen je graag.
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