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Altijd en 
overal mobiel 
bereikbaar

Uniek: deel je data 
met collega’s, ook als 
jullie onderling kiezen 
voor verschillende
netwerken!

Ve
rs

ie
 2

02
20

92
7

4GB

4 GB

4GB

4 GB



X2mobile maakt gebruik van de drie  

mobiele netwerken in Nederland, en, 

kies jij voor KPN en je collega voor 

T-Mobile of Vodafone? Als enige

provider in Nederland bieden wij de

optie om onderling data te delen,

onafhankelijk van het gekozen

netwerk. Heb jij genoeg aan 2 GB per

maand, maar gebruikt je collega er

wel 10? Bij 4 of meer X2mobile

abonnementen kun je voor €2,50 per

maand per sim je data delen.

Netwerk onafhankelijk 

data delen

X2mobile-abonnementen zijn 

verkrijgbaar in verschillende vormen, 

zodat er altijd een oplossing is die 

past bij jouw behoefte. Met X2mobile 

bel je standaard onbeperkt naar

vaste en mobiele nummers, 

tenzij je kiest voor een Pay as you 

Go-abonnement. Databundels kun je 

al delen vanaf 4 abonnementen.

Altijd een passend 

mobiel abonnement

Vast- en

mobielintegratie (VaMo)

Wij zorgen voor een feilloze en 

betrouwbare integratie van vaste en 

mobiele telefonie (VaMo), waarbij beide 

telefonievormen dezelfde gebruiks- 

en beheerfuncties krijgen. 

Concreet betekent dit dat het mobiele 

toestel fungeert als een intern (vast) 

toestel. Zo gaan je vaste en mobiele 

toestel gelijktijdig over. Ook kun je de 

routering aanpassen zodat het gesprek 

naar de receptie gaat op basis van de 

door jou ingestelde voorwaarden.

Benieuwd naar de VaMo mogelijkheden 

in combinatie met X2desk en X2nexxt? 

Neem dan contact met ons op.

www.x2com.nl

Met X2mobile ben je altijd en overal bereikbaar. Het maakt niet uit waar jij je bevindt, want alle functies van 

X2mobile worden wereldwijd ondersteund. Ben je op zoek naar een betrouwbare, flexibele en schaalbare 

mobiele oplossing? X2mobile maakt gebruik van de drie best geteste mobiele netwerken in Nederland.

Vragen?

Neem contact

met ons op!


