
Blijf in contact 
met SimCompleet

Met SimCompleet sta je er niet alleen voor

Tijdelijk gratis internet van KPN
Nog geen internet thuis? Geen probleem!

Wij stellen gratis een internetverbinding beschikbaar. U mag dan tijdelijk, om deze 
periode van sociale onthouding door te komen, kosteloos gebruik maken van een mobiele 
internetverbinding van KPN en krijgt daarbij de beschikking over een mobiele wifi router.

Vanzelfsprekend stellen wij alles vooraf voor u in zodat u meteen online bent. Zolang deze 
crisissituatie duurt is het gebruik van deze mobiele internetverbinding gratis.

Actievoorwaarden

• Deze oplossing is alleen bedoeld voor mensen die thuis niet de beschikking hebben over 
een internetverbinding

• Na afloop van de gratis periode kunt u dit abonnement tegen het normaal geldende tarief 
overnemen, omzetten naar een vaste internetverbinding of opzeggen. Deze aanbieding is 
geldig zolang de voorraad mobiele wifi routers strekt

SimPhone Compleet

SimTab Compleet
Inclusief:
 SimTab 4
 Beschermhoes SimTab 4
 SimCoach
 Mobiel internet + Mifi router
 SimCoach Portaal

Inclusief:
 SimPhone 4
 Beschermhoes SimPhone 4
 SimCoach
 Mobiel internet + Mifi router
 SimCoach Portaal

 

 

€ 309,-

€ 279,-

Meer informatie of bestellen?  020 - 422 60 00 of kijk op www.simpc.nl



Thuis met internet
Wij willen dat iedereen zo goed mogelijk in contact met elkaar kan blijven. Juist nu. En zeker 

ook als het mensen betreft die nu thuis moeten blijven en digitaal niet zo vaardig zijn.

Direct eenvoudig contact onderhouden met 
familie en vrienden

Met SimCompleet kan iedereen meteen videobellen met Skype of WhatsApp-en en wordt 
alles in 1 keer geregeld. Nog geen internet thuis? Geen probleem!

Tijdelijk stellen wij gratis een mobiele internetverbinding van KPN beschikbaar.
Zo is iedereen direct verbonden met elkaar.

Sim Compleet

  Een compleet uitgeruste en speciaal voor 
gebruik door ouderen ontwikkelde smartphone 
of tablet, inclusief beschermhoes

 Onbeperkte persoonlijke ondersteuning van de 
SimCoach bij gebruik en opstart

 Toegang tot SimCoachPortaal met instructie 
materiaal om zelf te leren en een beheerpagina 
voor directe familie om communicatie te 
faciliteren

 Mobiele internetverbinding van KPN. Tijdelijk 
gratis en als er nog geen internet aanwezig is

 Bezorging aan huis

Blijf verbonden met SIM PC

Onbeperkt SimCoach ondersteuning
Altijd inbegrepen is de ondersteuning. Onze SimCoaches helpen u persoonlijk met alle 
vragen. Zonder ingewikkelde keuzemenu’s of bijkomende kosten. U krijgt direct een van onze 
SimCoaches aan de lijn die u op een rustige, persoonlijke manier helpt. Leert u liever zelf 
hoe het werkt, of laat u zich liever of ook graag helpen door familie dan hebben we ook het 
SimCoach portaal.

SimCoach telefonische ondersteuning
Wij helpen u via de telefoon en als het nodig is, nemen we (na toestemming) de bediening 
van de SimTab of SimPhone op afstand over.

  Hulp bij en uitleg over gebruik van apps of programma’s zoals bv. Whatsapp of Skype
  Hulp bij instellen van internetverbindingen
  Hulp bij instellingen tablet of smartphone
  Hulp bij aanmaken van accounts voor bijvoorbeeld email of Google
  Hulp bij beveiliging, updates en back-up instellingen
  Hulp bij het overzetten of aanmaken van contacten

SimCoach Portaal
Liever zelf uitzoeken hoe alles werkt? Op het Simcoach Portaal is veel instructiemateriaal 
beschikbaar om zelf leren. Alles in begrijpelijk Nederland. Daarnaast is er ook voor directe 
familie een beheerpagina beschikbaar. Op deze pagina kunnen op afstand contacten (Skype 
en Google) voor de gebruiker worden aangemaakt en kan de bediening van de SimTab of 
SimPhone op afstand worden overgenomen.

 Online handleidingen     Nieuws en tips
 Beheerpagina      Stap-voor-stap Instructievideo’s


