
www.flash-privatemobilenetworks.com

HUURPERIODE - PRIJZEN PER DAG DAG WEEK MAAND 2 MND 6 MND 1 JAAR

ATEX tablet € 80,00 € 28,00 € 21,00 € 16,00 € 8,00 € 5,50

NL Simkaart (10 GB data) € 10,00 € 5,00 € 1,16 € 1,16 € 1,16 € 1,16

Mobile Device Management € 5,00 € 0,72 € 0,17 € 0,16 € 0,15 € 0,15

• ATEX tablets kunnen niet via Flash Private Mobile Networks verzekerd worden
• Prijzen inclusief service en onderhoud
• Prijzen exclusief voorrij- of verzendkosten en BTW (zie Verhuurvoorwaarden)
• Prijzen voor een huurtermijn langer dan 1 jaar zijn op aanvraag
• De programmeerkosten voor Mobile Device Management bedragen € 22,70 euro per device

Explosieveilige ATEX tablet
Efficiëntere bedrijfsprocessen

Dankzij de technologische ontwikkelingen en de vlucht die mobiele 
applicaties hebben genomen, zijn (ATEX) tablets niet meer weg te denken 
uit de industrie. Ze dragen bij aan efficiëntere bedrijfsprocessen. Denk aan 
digitalisatie van uw werkvoorbereiding, projectplanning, service en storingen, 
inspecties en keuringen, veiligheid, urenregistratie, declaraties en educatie. 

Onze ATEX tablets zijn robuust en kunnen worden gebruikt in ATEX 
genormeerde omgevingen. Op onze ATEX-tablets kunt u diverse applicaties 
installeren die efficiëntie en gebruikersgemak naar de werkvloer brengen en 
veiligheid in proces en techniek borgen. 

Met Mobile Device Management (MDM) bewaakt u de integriteit van uw ICT 
infrastructuur en voorkomt u ongewenste verspreiding van vertrouwde 
informatie. U kunt het gebruik van bepaalde apps al dan niet toestaan en 
daarmee de efficiëntie en veiligheid borgen. Met behulp van locatiediensten en 
een device lock voorkomt u verlies of diefstal van de ATEX tablets.

Data / Gesprekskosten 
Data buiten de bundel, gesprekskosten en SMS worden door middel van een 
gespecificeerde nota van onze Service Provider aan u doorberekend. Voor deze 
administratieve handeling wordt 10% toeslag berekend. Het abonnement dat is 
afgesloten, is gebaseerd op het verzenden van data.




