De tablet
speciaal
ontwikkeld
voor senioren

Maak kennis met de Compaan, de tablet speciaal
ontwikkeld voor senioren, simpel in gebruik en mooi
van vorm.
De Compaan is de tablet waarmee senioren makkelijk
met familie en vrienden kunnen communiceren,
foto’s en video’s delen, berichten versturen, afspraken
inplannen, spelletjes spelen, internet gebruiken en een
videogesprek kunnen opzetten.
Zo wordt de communicatie tussen generaties weer
makkelijk, praktisch en leuk!

Compaan, brengt generaties dichter bij elkaar.
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Anne-Marie Verhoeven - Wemmel

Bestel uw Compaan
vandaag nog!

Ik stuur oma bijna
elke dag een selfie!

Voor éénmalig €329,- ontvangt u deze stijlvolle en elegante

“Zo hoeft ze niks te missen en maakt ze deel

Compaan. Daarnaast betaalt u voor alle Compaan diensten

uit van al mijn leukste momenten op school

en software slechts €14,95 per maand. Zo hebt u toegang

met mijn vriendinnen.”

tot het Compaan Portaal voor 2 gebruikers. Voor extra
Portaal gebruikers betaalt u €2,50 per gebruiker per maand,

Alexandra Witsel - Gent

maar nooit meer dan €9,95 voor een onbeperkt aantal
Portaal gebruikers. U sluit de Compaan aan op uw eigen
wifi netwerk.
Heeft u vragen of wilt u de Compaan
bestellen, surf dan naar:

www.uwcompaan.be
Belt u liever? We helpen u graag:

078 48 51 81
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