
Dubbel zoveel data, zoveel 
meer mogelijkheden

Uw werkgever is Shape & Fix-klant bij Orange. En dat betekent dat u 
vanaf 20 november 2017 twee keer zoveel mobiele data krijgt in uw 
telecompakket, automatisch en elke maand opnieuw. U hoeft hiervoor 
niets te doen. Dit voordeel heet Data Bonus.

Tal van extra mogelijkheden liggen voortaan binnen 
uw bereik. We zetten een paar praktische voorbeelden 
op een rij die uw productiviteit en flexibiliteit 
gegarandeerd een boost geven. 

Wat gaat u doen met dubbel zoveel mobiele data? 

Zorgeloos delen
Dringend een groot bestand up- of downloaden? 
Doe het meteen met uw mobiel toestel zonder u 
zorgen te maken over uw dataverbruik.  

Altijd perfect gesynchroniseerd
Werkt u onderweg op uw mobiel toestel of op 
kantoor met uw computer, up- of download uw 
bestanden onmiddellijk en houd uw info altijd 
up-to-date.

Overal verbonden
Surf overal in België en de EU naar uw favoriete 
websites, check uw sociale media of werk 
uw agenda bij.

De krachtigste tools 
altijd bij de hand
Maak ook onderweg gebruik van de meest 
efficiënte tools, software en apps. U werkt 
dynamischer en flexibeler. 

Overal vlot samenwerken
Blijf voortdurend in contact met uw collega’s, 
waar u ook bent. Chatten of (video)bellen, 
aan u de keuze, en dat altijd tegen 4G-snelheid. 

Wanneer u mobiel surft, wil u niet 
nadenken over hoeveel data u 
verbruikt. Uw prioriteiten zijn altijd 
toegang hebben tot uw data en 
efficiënt werken. Weet u trouwens 
wat u allemaal kan doen met één 
gigabyte mobiele data? We vertalen 
die gigabyte even in praktische taken:

1 GB mobiele data 
in de praktijk

24 uur bellen met Skype

8 uur videobellen en 
uw scherm delen met Skype

1,5 uur videobellen 
in HD-resolutie met Skype

2 uur een webinar of 
YouTube-video in standaard-
kwaliteit (480p) bekijken

400 webpagina’s bezoeken

10.000 e-mails lezen

2000 e-mails met 
attachment verzenden

50 apps downloaden



My Orange

Travel Data Control

Volgt u graag uw dataverbruik op de voet? Dat kan met 
de My Orange-app. U ziet er meteen hoeveel belwaarde, 
minuten, sms’jes en surfvolume u nog in uw bundel hebt. 
 
Download de app hier.

Nu de kosten voor mobiele roaming zijn afgeschaft, 
gebruikt u het verdubbelde datavolume ook in de landen 
van de EU. Kortom, op zakenreis surft u even zorgeloos 
als thuis. Om niet voor verrassingen te staan, biedt Orange 
u de gratis dienst Travel Data Control. Die is automatisch 
geactiveerd voor alle Orange-klanten en werkt zo: 
wanneer u 80 % van uw uitgavelimiet hebt opgebruikt, 
ontvangt u een 
gratis sms. Zodra de 
uitgavelimiet is bereikt, 
wordt de dataverbinding 
geblokkeerd. U kan deze 
dienst op elk moment 
deactiveren en opnieuw 
activeren wanneer u wilt, 
in uw Klantenzone of in 
de My Orange-app.

Meer inspiratie over hoe u maximaal voordeel haalt uit 
Data Bonus vindt u op business.orange.be/databonus.

http://www.orange.be/nl/opties-en-diensten/my-orange 
http://business.orange.be/databonus
http://www.orange.be/nl/opties-en-diensten/my-orange 
http://business.orange.be/databonus

