Telecombinatie FreBe.nl
Telecombinatie FreBe.nl is ruim 11 jaar aktief
als vakspecialist op het gebied van telecommunicatie & ICT. Of het nu om abonnementen of prepaid gaat, wij hebben altijd
een passende oplossing voor u. Onze eigen
technische dienst kan daarbij ook buiten de
garantieperiode uw toestel repareren. Vaste
klanten

die

een

abonnement

hebben

afgesloten maken gratis gebruik van ons
leentoestelservice.

Zo bent u er van ver-

zekerd dat u altijd kunt blijven bellen met uw

Telecombinatie FreBe.nl

abonnement, ook tijdens een eventuele
reparatie periode. En als uw abonnement ten
einde loopt ontvangt u automatisch van ons
een

bericht.

Zo

bent

u

altijd

tijdig

geïnformeerd over de nieuwe mogelijkheden
van nieuwe tarieven of een nieuw toestel.

Bedrijfsactiviteiten:
* Smartphone Verkoop & Verhuur
* Abonnementen:
* incl. hardware of
* SIM-Only
* Eigen Reparatie Servicepoint
* Internet, TV & Bellen oplossingen
de

* 2 Hands Smartphone Verkoop
* Energie & Verzekeringen
* Fotografe & Pasfoto’s (di&do)

Business partner van:
* Vodafone
* T-Mobile
* KPN / Telfort

Telecombinatie FreBe.nl
van Echtenstraat 12,
7891 LM Klazienaveen
Telefoonnr.: (0591) - 564670
Mail: info@frebe.nl

www.frebe.nl

Eigen Reparatie Servicepoint
Elke dag verzorgen wij display reparaties van iPhone en
Samsung door onze technisch dienst. Dankzij onze service bent
u verzekerd dat dezelfde dag uw iPhone of Samsung is
gerepareerd* in onze vestiging te Klazienaveen. U brengt de
smartphone in de ochtend en 's avonds kunt u alweer bellen,
zoals het natuurlijk ook hoort. Maar naast een goede prijs &
kwaliteitsverhouding, repareren wij enkel met originele of OEM

iedereen met een breedbandverbinding, of het nu thuis is of op
kantoor kan bellen zonder een analoge telefoonlijn van KPN.
Het enige wat u nodig heeft is een VOIP-account van Call2Voip
en een VOIP-modem of toestel met een DSL-breedbandverbinding. Uw eigen telefoonnummer kunt u gewoon
behouden (porteren). VOIP bellen is eenvoudig en is vooral
kosten besparend.
Er is al een VOIP-abonnement vanaf € 3,99 excl. 21% BTW.

onderdelen voor het beste resultaat en u krijgt 3 maanden
garantie op de reparatie van uw iPhone of Samsung. Wij

Internet, TV & Bellen of Energie

kunnen natuurlijk ook andere reparaties uitvoeren, zoals

Wij bieden een uitstekende keuze uit verschillende providers

microfoon, speaker, laadconnector, o.a. of andere merken of

omtrent internet, (TV & bellen) voor de beste prijs en kwaliteit.

modellen, maar deze gaan alleen op aanvraag! (*=indien

Sinds kort bieden wij ook verschillende energie leveranciers

onderdeel op voorraad is)

aan om de energiekosten van uw bedrijf nog lager te krijgen.
Vraag een vrijblijvende offerte aan in onze winkel.

Circulaire Smartphone verhuur
Wat is het voordeel van Circulaire Huren voor U - ten eerste is
het goed dat de smartphones steeds worden hergebruikt voor
het milieu. Ook krijgt de smartphone zo weer een nieuw leven.

Meer info op https://www.telecombinatie.nl/info/energie/

2de Hands Smartphone (gsmemmen.nl)

Zo kunt u tijdelijk een smartphone huren voor een goede prijs

De smartphone is tegenwoordig natuurlijk niet meer weg te

en kwaliteitsverhouding. Maar zeker net zo belangrijk dat het

denken uit ons bedrijfsleven. Een smartphone is natuurlijk een

goed is voor het milieu. Alle smartphones worden na de

geweldige uitvinding, want je kan hem overal mee naar toe

Zakelijk mobiel bellen of diensten regelt u gemakkelijk en snel

huurperiode uitvoerig getest op minstens 20 punten en de

nemen! Altijd bereikbaar zijn hoort erbij tegenwoordig. Alleen

bij een business partner van Telecombinatie FreBe.nl. Als één

defecte of versleten onderdelen worden (zoveel mogelijk)

wil een smartphone wel eens duur uitpakken. Daarom is het zo

van de grootste partijen in Noord-Oost Nederland bieden wij u

vervangen door originele onderdelen van o.a. defecte of

fijn dat er 2 hands smartphone zijn van gsmemmen.nl . Deze

alle vooraanstaande Nederlandse providers, zoals Vodafone, T-

gerecyclede smartphones. Dit is goed voor de smartphones

zijn 100% getest en hebben 3 maanden garantie. Toestellen

Mobile, KPN en Telfort. Hierdoor kunnen wij u altijd een

omdat de smartphone zo altijd de beste en originele

worden geleverd in MARGE of anders vermeld!

passend en onafhankelijk advies geven dat precies aansluit op

onderdelen behoud. Mocht het toestel toch niet meer te

uw situatie. Telecombinatie FreBe.nl helpt u graag om de

repareren zijn, dan wordt de smartphone milieuvriendelijke

Fotografe

verschillen en voordelen van bovenstaande providers in kaart

gerecycled. Oftewel ideaal voor tijdelijk arbeiders of beurzen.

Mocht u voor uw bedrijf enkele bedrijfsfoto’s nodig zijn, kan

te brengen, zodat u zeker weet dat u de oplossing kiest die het

Er is al een Smartphone te huur vanaf € 2,07 excl. 21% BTW.

beste bij u past. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in
onze winkel, de koffie of thee staat voor u klaar.

Wij staan voor u klaar, Freddy Beenen & Tom Grevink

de

onze fotografe Mariane u helpen. Ook maken wij pasfoto’s
voor ID-kaarten op dinsdag of donderdag.

Call2Voip diensten

…Al meer dan 11 jaar een begrip in Noord-Oost Nederland.

VOIP noemt men ook wel bellen via het internet. Of moeten

Meer informatie zie onze website: www.frebe.nl/business

we zeggen via een breedband verbinding? Voorop staat dat

