Dé allround professionals
Buysrogge Safe B.V.
Weverstraat 4
9403 VJ Assen

www.buysrogge.nl
info@buysrogge.nl
088 - 5460700
Buysrogge Safe telecommunica e, partner van ZIGGO ZAKELIJK.

Wij bieden u alle techniek onder één dak.
Telecommunica e speelt een cruciale rol in de opera onele
bedrijfsvoering van iedere organisa e.
Doorslaggevend is hierbij het selecteren en implementeren van
de juiste func onaliteit tegen acceptabele kosten. Buysrogge
Safe biedt hiervoor complete oplossingen, variërend van
eenvoudige systemen met enkele toestelaanslui ngen tot “state
of the art” oplossingen voor enkele honderden gebruikers.

Ÿ BRANDDETECTIE
Ÿ INBRAAKPREVENTIE
Ÿ CCVT SYSTEMEN camera- en videobewaking

Ÿ TELECOMMUNICATIE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ELEKTROTECHNIEK
TOEGANGSCONTROLE VOOR BEDRIJVEN
DUURZAME OPLOSSINGEN ( bijv: zonnepanelen)
TOEGANGSCONTROLE
DATA-INFRASTRUCTUUR

Wij hebben als ona ankelijke telecomspecialist bewust gekozen voor de zakelijke diensten van ZIGGO.
Ziggo levert radio-, televisie-, spraak- en datadiensten over het grootste kabelnetwerk van Nederland aan
voor zowel consumenten als ondernemers zoals u.
Kiest u voor de diensten van Ziggo, dan kiest u voor kwaliteit, grote capaciteit en een regionale persoonlijke
aanpak in samenwerking met uw geautoriseerde partner Buysrogge Safe. De diensten van Ziggo worden
geleverd via het Hybrid Fiber Coaxial kabelnetwerk, dat behoort tot één van de technisch meest
geavanceerde netwerken van Europa. Ziggo blij investeren in het netwerk, de systemen en de
infrastructuur, om de concurren eposi e te behouden en te versterken. De unieke netwerkvoorsprong,
focus op de klant en voortdurende innova e stelt Ziggo in staat toonaangevende diensten aan u te kunnen
leveren.

Waarom ZIGGO ZAKELIJK via Buysrogge Safe?

Buzz Telecom waar u maar wilt

De tarieven zijn bij ons niet anders, maar als het nodig is krijgt u hulp bij het maken van de juiste keuzes. Voor alle Ziggo zaken gewoon één

Overal waar u een internetverbinding hebt, kunt u bellen via Buzz Telecom VoIP.
En bent u onderweg, maar wilt u wel bereikbaar zijn op uw vaste nummer?
Dan schakelt u uw telefoonnummer gewoon door met onze gebruiksvriendelijke
mobiele app.

contactpersoon. Iemand die verstand hee van de Ziggo dienstverlening en telecommunica e in het algemeen. Op deze manier wordt u
ontzorgd.
Al 30 jaar is het voor ons heel gewoon, onze klanten krijgen advies, support en technische ondersteuning waar nodig is.

Nieuwe abonnementen voor ondernemers.

Gemak dient tenslo e de mens!

Buzz Telecom is een kwes e van
optellen en bellen!

Als ondernemer wilt u snel kunnen schakelen. Want morgen kan alles anders zijn. Daarom kunnen ondernemers nu zelf via Buysrogge
Safe hun Ziggo abonnement samenstellen. Kies bijvoorbeeld voor alleen internet.
Of ga voor een uitgebreider pakket met supersnel internet tot wel 500 Mbit/s, vast en mobiel bellen plus TV. Wat u ook kiest, met de
zakelijke abonnementen van Ziggo zit u goed!

Tarieven abonnementen per maand

Dit is Buysrogge Safe als Ziggo partner.

Buzz geograﬁsch nummer € 2,50
Buzz intern nummer
€ 0,83
Buzz a oop belverkeer € 11,50

En samen zijn wij er voor u. Met pasklare oplossingen die perfect aansluiten bij uw speciﬁeke situa e. Want wij denken al jd met u
mee en helpen u verder groeien. Met zakelijke diensten op het gebied van internet, bellen en TV. Met professionele service en
vakkundig advies. Inclusief innova eve manieren om eﬀec ever te werken. Zo haalt u meer uit uw organisa e dankzij de kracht van
het Ziggo netwerk en de service van onze telecom specialist.

Wij zijn gecer ﬁceerd voor alle Ziggo producten maar hieronder vindt u de meest
gevraagde Ziggo diensten die wij leveren voor de zakelijke markt:

Connect ZZP radio en tv

Connect ZZP internet voor bellen.

Radio- en tv-abonnement is al jd
inbegrepen. Kiest u voor een Play Start
abonnement met decoder dan krijgt u
de beschikking over digitale televisie- en
radiozenders inclusief Programma
Gemist en online tv-kijken. Bij een Play
Complete abonnement met een
Interac eve HD Recorder (Horizon) kijkt
u digitale tv in HD kwaliteit en
kunt u tv-programma’s opnemen
(4 tegelijk)

Voor ondernemers is een goede telefonische
bereikbaarheid van levensbelang. Een vaste
lijn hoort daar bij. Want zo bent u 24/7
professioneel bereikbaar voor klanten. We
hebben voor elk type ondernemer een
oplossing. En verandert er iets in uw situa e?
U kunt uw abonnement elke maand bijstellen.

Maak kennis met SIP & VoiP onze andere telecom oplossingen.
Onder de naam BUZZ Telecom leveren wij ook SIP & VoiP telefonie. Telefonie gewoon goedkoper over
het internet (via het netwerk van de Ziggo infrastructuur). Buzz Telecom is dé oplossing voor goedkoper
bellen zonder kwaliteit in te leveren. Beschikbaar in verschillende pakke en. Zo is er al jd een
oplossing voor uw persoonlijke situa e. Buzz Telecom voordelig en gemakkelijk.

per stuk

Totaal éénmalig aansluitkosten vanaf

€ 90,00

Hardware aankoop: (enkele voorbeelden)
Yealink T22P
Yealink W82P DECT
Yealink W82P Handset
Netgear PoE Switch

€ 87,00
€ 124,00
€ 93,00
€ 132,00

Voorbeeld vast MAANDBEDRAG:

Bedrijf met 3 toestellen
1 x geograﬁsch nummer
3 x intern nummer
3 x a oop na onaal belverkeer

€ 39,49

Uw voordelen met Buzz Telecom:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Goede service en persoonlijke aandacht,
gegarandeerd betrouwbaar netwerk,
Buzz Telecom klanten bellen onderling gra s,
kwaliteit vergelijkbaar met ISDN,
alleen internet- of breedband verbinding nodig,
alle mogelijkheden van een analoge lijn,
eenvoudig op maat te maken,
schaalbaar van 1 tot een onbeperkt aantal nummers,
inkomend ISDN-verkeer mogelijk,
snel doorschakelen met de handige App.

