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Nog meer
plezier
beleven aan uw
ADSL-verbinding?
Maak dan gebruik van het
ADSL Telefoniemodem van Solcon, geschikt voor
draadloos internet en digitale telefonie!

Digitale
telefonie =

Nieuw in Nederland!
1 apparaat in uw huiskamer voor:
• aansluiting normaal telefoontoestel
• draadloos internet (ADSL)
• vast pc-netwerk
• printeraansluiting
• firewall

www.solcon.nl

• gratis onderli
ng bellen
• geen abonne
mentskosten
• 30 tot 50
% besparen
op totale telefo
onnota

Dat is snel
verdiend!
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Stap nu over op Solcon ADSL

inclusief digitale telefonie
Dubbel voordeel met
digitaal bellen via ADSL!
Met digitale telefonie van Solcon kunt u fors
goedkoper gaan bellen via uw ADSL-verbinding.
Wanneer u een KPN telefoonabonnement aanhoudt, dan is gebruik van deze dienst volledig gratis (eenmalige setup € 25). Heeft u nu een
BelBasis KPN abonnement (analoog) dan bespaart
u nog eens € 8,49 per maand extra door dit
abonnement om te zetten naar BelBudget.

Heeft u ISDN en gebruikt u
de tweede telefoonlijn
voornamelijk voor internet?
Vraag dan Solcon ADSL en digitale telefonie aan
en zeg vervolgens uw ISDN-abonnement volledig
op. Om uw huidige hoofdnummer te behouden

Nieuw in Nederland!
Het ADSL Telefoniemodem: 1 multifunctioneel apparaat voor bellen via internet,
draadloos internet, vast pc-netwerk, printen, beveiliging (firewall)

betaalt u eenmalig € 35 voor nummerbehoud.

Normaal analoog
telefoontoestel

U kunt via Solcon ook nieuwe telefoonnummers

Draadloos
netwerk

aanvragen.

Nog meer besparen!
U kunt uw telefoonabonnement bij KPN ook vol-

Verbinding voor ADSL
en digitale telefonie

ledig opzeggen (niet mogelijk bij ADSL via het aansluitnetwerk van KPN). In dat geval brengt Solcon
u € 9,95 per maand extra in rekening voor uw
ADSL-abonnement.

Wat heb ik nodig
voor digitale telefonie
via Solcon?

Multifunctioneel
ADSL Telefoniemodem

Printer
Vast netwerk

1
2
3

Een ADSL-abonnement
Solcon levert ADSL via alle grote ADSL-netwerken. Doe de postcodecheck op www.solcon.nl
voor het beste aanbod op uw locatie. Activeren van Solcon digitale telefonie is ook mogelijk bij
ADSL-abonnementen die niet via Solcon zijn afgesloten.

Aansluiting voor
normaal telefoontoestel

Computerkabels zijn
niet meer nodig

Bellen via internet gaat heel eenvoudig. Het ADSL

U beleeft nog meer plezier aan uw snelle ADSL-verbin-

Activering van het Solcon abonnement voor digitale telefonie

Telefoniemodem heeft een aansluiting voor een nor-

ding met het draadloos aansluitpunt. Het trekken van

Geen abonnementskosten! Eenmalige setup: € 25

maal analoog telefoontoestel. Uw gesprekken worden

computerkabels in uw huis is niet meer nodig. Extra

hierdoor automatisch fors goedkoper via internet

handig is de aansluiting voor gezamenlijk gebruik van

afgehandeld. U bespaart met digitaal bellen 30 tot 50

een printer. Verder zorgt een ingebouwde firewall voor

Het ADSL Telefoniemodem

procent op uw totale telefoonnota (vergeleken met

een optimale beveiliging tegen digitale indringers. Dit

1 multifunctioneel apparaat voor draadloos ADSL en digitale telefonie: € 179

KPN BelBasis). En dat is gemakkelijk verdiend!

modem is volstrekt nieuw op de Nederlandse markt!
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Solcon ADSL:

grootste dekking, meeste variatie
Solcon levert ADSL via alle grote ADSL-netwerken (KPN, BaByXL, Bbned en Versatel).
Hierdoor beschikt Solcon over de grootst mogelijke ADSL-dekking, met een zeer breed en
gevarieerd aanbod voor elk type gebruiker. Solcon digitale telefonie is leverbaar in combinatie met al deze netwerken.

Solcon ADSL Connect bestaat standaard uit:
• Automatische virusscan, spamfilter, filter ongewenste pagina’s
• Vijf e-mailadressen, homepage 20 MB, webmail
• Gebruik iPass voor wereldwijd inbellen
• Uitstekende Servicedesk tegen normaal telefoontarief
• Online accountbeheer: zelf wachtwoord wijzigen, overzicht dataverkeer, e-mailbeheer

Opzeggen KPN alleen bij Solcon ADSL
Solcon gaat bij ADSL altijd uit van zogenaamde linesharing. Dit houdt in dat u bij de aanvraag van Solcon ADSL
moet beschikken over een KPN telefoonabonnement. U kunt bij elk ADSL-abonnement van Solcon gebruik
maken van digitale telefonie. Volledig opzeggen van uw huidige KPN abonnement inclusief nummerbehoud is
mogelijk wanneer ook het ADSL-abonnement via Solcon is afgesloten.

Digitale telefonie via andere netwerken
Digitale telefonie is ook mogelijk in combinatie met een ADSL-abonnement dat niet is afgesloten via Solcon. Om
digitale telefonie te kunnen activeren heeft u het Solcon abonnement digitale telefonie (eenmalig € 25, geen
maandelijkse abonnementskosten) plus het speciale ADSL Telefoniemodem nodig. U moet daarbij echter wel minimaal een BelBudget abonnement aanhouden (dit geldt ook voor ADSL via het netwerk van KPN).

Verhuizing ADSL van provider steeds eenvoudiger
Het wordt steeds eenvoudiger om uw huidige ADSL-verbinding te ‘verhuizen’ naar Solcon. Meer informatie
hierover vindt u op de website van Solcon. U kunt ook bellen met onze afdeling Sales: 0321-385656.

Doe de postcodecheck op www.solcon.nl
voor het beste aanbod op uw locatie.
Solcon beschikt over een uitgebreid dealernetwerk met
gecertificeerde agenten. Een gecertificeerde agent in uw regio is:

www.solcon.nl

