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Pay As You Use*

Pay As You Use*
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10 GB

Unlimited**

+ GRATIS
SMARTPHONE
VERZEKERING

€6
Opties:
Onbeperkt bellen & sms:
1 GB extra:
5 GB extra:

€ 12,5

€ 2,50
€ 5,00
€ 10,00

€ 25

€ 40

*Pay As You Use:
5 €cent/sms – 10 €cent/min – 5 €cent/MB – 50 €cent/mms
Tarieven vermeld zijn btw inclusief
** Data capaciteit:
Fair use policy: onbeperkt data = 25 GB, daarna 512 kbps

Wist je dat One Bill Global je ook
kan helpen besparen op je
energiefactuur?

One Bill Global Mobile

Waar maakt OBG het verschil?

In België hebben we 3 MNO’s (Mobiele
Netwerk Operatoren): Proximus, Telenet &
Orange. Alle andere telecomnamen die we
kennen, maken gebruik van de masten van
één van deze operatoren.

Alle operatoren geven bundels waarmee je
alles onbeperkt kan doen voor een bepaalde
prijs. Wist je dat daardoor meer dan 80%
van de consument teveel betaalt voor wat
hij daadwerkelijk verbruikt?

41% van alle telecommunicatie loopt
vandaag via de masten van Proximus. Dit
omwille van de uitmuntende kwaliteit.

Pay As You Use is de oplossing
Stel je voor dat je enkel betaalt voor datgene
dat je daadwerkelijk verbruikt, dan zou je
direct elke maand minder betalen …

Stel je voor dat ook jij van deze super
kwaliteit kan gebruik maken zonder een
hoge telecomfactuur te genereren. Dan zou
dit super zijn!

… en dat op het beste netwerk in België!

One Bill Global biedt zijn eigen
telecomdiensten als MVNO (Mobiele
Virtuele Netwerk Operator) aan op het
Proximus netwerk. Zo kunnen we jou steeds
deze excellente kwaliteit garanderen aan
een goedkopere prijs.

Bij OBG houden we het eenvoudig
- Hoeveel data gebruik jij?
- Voor slechts € 2,5 krijg jij onbeperkt
bellen & sms’en.
Bron: www.proximus.be/nl/news

Ben jiij op zoek naar een extra inkomen?
Vraag naar informatie.

