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App tip van sTN.
dat merken wij ook onder de deelnemers

Meest verkochte KPN Zakelijk Mobiel
abonnement van sTN: KPN Zakelijk
Mobiel Onbeperkt – 10GB data en
onbeperkt bellen.

in het collectief van sTN. Om deze reden

Met KPN Zakelijk Mobiel kunt u op alle fronten

brengen wij de app Data Manager graag

onbezorgd zaken doen in Nederland en in de EU,

nogmaals onder de aandacht. Met deze

met de kwaliteit die u van KPN gewend bent en een

Het datagebruik is in de afgelopen jaren explosief
gestegen en zal alleen maar meer worden,

app heeft u snel en gemakkelijk inzicht in uw mobiele

supersnelle mobiel internet ervaring door 4G(+).

datagebruik. De app houdt bij hoeveel data u heeft

Gebruikers kunnen tegoeden met elkaar delen, mits ze

verbruikt, alsook uw roaming verbruik.

dezelfde abonnementsvorm hebben.

Om onverwachte hoge kosten te voorkomen kunt u

Waarbij het KPN Zakelijk Mobiel Onbeperkt

met de app ook een datalimiet instellen, waarbij u

abonnement het meest verkochte KPN abonnement

een waarschuwing ontvangt en vervolgens ook

is van sTN. Niet zo gek ook, want u heeft nooit meer

automatisch uw dataverbinding wordt verbro-

onverwachte kosten door onbeperkt bellen en sms’en

ken wanneer de ingestelde limiet is bereikt.

en een grote MB bundel die in Nederland en in de EU
gebruikt kan worden. Daarnaast heeft u vanaf het

Daarnaast geeft de app ook inzichtelijk

Onbeperkt abonnement de mogelijkheid tot extra

weer wat uw geïnstalleerde apps op de

SIM-kaarten voor het aansluiten van laptops, tablets

achtergrond aan
data verbruiken.

en meer, w
 aarbij u de databundel van het abonnement
deelt met de extra SIM-kaart.

Kortom met Data
Manager houdt u

KPN Zakelijk Mobiel bestaat uit vijf varianten

uw dataverbruik

• KPN ZM Flexibel		

Betalen per MB/min/SMS

onder controle. De

• KPN ZM Bundel		

150 min. + 500 MB

app is verkrijgbaar

• KPN ZM Bundel XL

Onbeperkt bellen + 1 GB

in Google Play voor

• KPN ZM Onbeperkt

Onbeperkt bellen + 10 GB

• KPN ZM Onbeperkt XL

Onbeperkt bellen + 20 GB

Android en in de App
Store voor iOs.
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een nieuw abonnement sluit dan nu een KPN Zakelijk

Steun CliniClowns samen met sTN en
doneer uw oude mobieltje(s).

Mobiel Onbeperkt SIM Only abonnement af en ontvang

CliniClowns bieden zieke en gehandicapte kinderen

maar liefst 25% actiekorting gedurende de looptijd van

(maar ook mensen met dementie) afleiding, plezier,

uw abonnement. Uitsluitend bij sTN.

kracht en zelfvertrouwen in een kwetsbare situatie.

Bent u toe aan een verlenging van uw abonnement of

Daarnaast houdt CliniClowns zich bezig met het verza-

Samsung Galaxy Note 9.

melen van informatie en het stimuleren van (weten-

Samsung heeft de Galaxy Note 9 gelanceerd en deze

schappelijk) onderzoek naar de effecten van hun werk.

belooft weer voorzien te zijn van de laatste innovaties.
Om te beginnen heeft het toestel een 6,4 inch Super
AMOLED scherm en is van rand tot rand het grootste
scherm ooit bij een Samsung toestel. Naast een groot
infinity scherm is de Galaxy Note ook
uitgerust met de grootste opslag
ruimte en RAM werkgeheugen.

Het doel en de inzet van CliniClowns kunnen wij,

Standaard komt het toestel met 128

als sTN, alleen maar toejuichen. Daarom willen wij

GB opslagruimte en 6GB RAM. Echter

door middel van het inzamelen van oude mobieltjes

het duurdere model is uitgerust met

CliniClowns ondersteunen in haar doel. Voor elke

512 GB opslagruimte en 8 GB werk-

mobieltje ontvangt CliniClowns € 3,00 en omdat

geheugen, waarbij de opslagruimte
uitgebreid kan worden met een
microSD kaart tot 512 GB. De totale
opslagruimte is dus uitbreidbaar

CliniClowns geen subsidie ontvangt zijn zij geheel
afhankelijk van dergelijke giften. Helpt u ons mee
om zoveel mogelijk zieke en gehandicapte kinderen
afleiding en plezier te geven? Vraag dan al uw
collega’s, familieleden, buren en vrienden om hun oude

tot maar liefst 1 TB!

mobieltjes in te zamelen en stuur deze naar:
Met de dubbele camera van 12
megapixel is het haast onmogelijk om nog slechte foto’s
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te maken, want door slimme

3440 VB Woerden

technologie geeft het toestel

(frankering niet nodig)

een waarschuwing af zodra de camera detecteert dat er
mogelijk iets mis is gegaan.

Wij zorgen er dan voor dat deze namens u bij

Met een 4.000mAh batterij heeft de Note 9 ook de

CliniClowns terecht komen om zo de kinderen even

grootste batterijcapaciteit te pakken. De stylus, ofwel

te laten vergeten dat zij ziek zijn.

S pen, is er niet meer alleen om mee te schrijven en
tekenen. De S pen is namelijk ook te gebruiken als

Geen oude mobieltjes?

afstandsbediening voor o.a. selfies, presentaties en het

U kunt ook een donatie geven via onze actiepagina

besturen van uw muzieklijst.

https://www.cliniclowns.nl/acties/stn-voor-cliniclowns

De 128 GB variant is verkrijgbaar in de kleuren Ocean
Blue, Midnight Black en Lavender Purple. Het model van
512 GB is alleen verkrijgbaar in Midnight Black.

www.twitter.com/stnnl

In de volgende sTN Telefits meer over de nieuwe
iPhones die 12 september worden geïntroduceerd.
Volg daarnaast ook onze tweets.
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