T-Mobile PrePaid
T-Mobile Prepaid heeft de volgende prijsplannen:
T-Mobile PrePaid Standaard
Bellen
Sms-berichten verzenden
Mms verzenden

per minuut
per bericht (max. 160 tekens)
per bericht

Beltarieven
Je betaalt
€0.35
€0.23
€0.50

T-Mobile Prepaid Bonus Bellen 1
Bellen
Sms-berichten verzenden
Mms verzenden

per minuut
per bericht (max. 160 tekens)
per bericht

€0.29
€0.12
€0.50

per minuut
per bericht (max. 160 tekens)
per bericht

€0.29
€0.12
€0.50

per minuut
per bericht (max. 160 tekens)
per bericht

€0.29
€0.12
€0.50

2

T-Mobile Prepaid Bonus Sms 2
Bellen
Sms-berichten verzenden
Mms verzenden
2

T-Mobile BlackBerry Prepaid2 (alleen beschikbaar bij aankoop van een T-Mobile BlackBerry Prepaid pakket)
Bellen
Sms-berichten verzenden
Mms verzenden

T-Mobile PrePaid-beltegoedbonnen
€ 10, € 20 of € 40
Jouw prepaid tegoed is onbeperkt houdbaar, tenzij je gedurende 6 maanden niet actief geweest bent op het T-Mobile netwerk (bijvoorbeeld bellen, sms’en , opwaarderen) waardoor je prepaid
aansluiting wordt gedeactiveerd.. Bij deactivatie komt je beltegoed te vervallen. Je betaalt per seconde met een minimum van een minuut, met uitzondering van Prepaid Standaard. Bij Prepaid
Standaard worden vanaf 1 november de gesprekken naar boven afgerond en berekend per hele minuut.
Waar hierna in deze prijslijst de definitie Beltarief gebruikt wordt, wordt bedoeld het voor jou hierboven genoemde prijsplantarief per minuut. Voor bellen en sms’en in, naar en vanuit het buitenland en
het gebruik van betaalde servicenummers gelden andere tarieven en aanvullende voorwaarden. Voor overige prijzen van sms communicatie, sms entertainment en sms informatie kijk op www.t1
Als je in een maand minimaal 1x € 10 (of meer) opwaardeert, ontvang je de volgende maand 150 belminuten gratis, geldig voor het bellen naar vaste nummers en T-Mobile nummers binnen
Nederlan. De minuten zijn 1 maand geldig.
2
Als je in een maand minimaal 1x € 10 (of meer) opwaardeert, ontvang je de volgende maand 300 sms’jes gratis, geldig voor het versturen van standaard sms-berichten binnen Nederland naar
Nederlandse vaste en mobiele nummers. De sms’jes zijn 1 maand geldig.
.
T-Mobile Voicemail
Voicemail
U betaalt
Afluisteren berichten en instellen of wijzigen voicemail vanuit Nederland
Beltarief
Afluisteren berichten vanuit het buitenland (tarief bellen vanuit het buitenland)
Kijk op www.t-mobile.nl
Direct terugbellen vanuit voicemail
Beltarief naar voicemail + beltarief naar nummer dat teruggebeld wordt
.
T-Mobile internet
Standaard internetgebruik
Maximale snelheid
Volume
U betaalt
Internet
384/ 64 Kbps
per MB
€2.00
384/ 64 Kbps
per MB
€2.00
Prepaid BlackBerry datagebruik 1
iPhone datagebruik
2 Mbps / 384 Kbps
per MB
€2.00
1

Je betaalt maximaal € 10,00 per maand.

T-Mobile internet bundels2
Maximale snelheid
Volume
U betaalt
384/ 64 Kbps
25 MB
€0.99
384/ 64 Kbps
€9.95
1GB3
384/ 64 Kbps
€19.90
Internet Maand Xtra Bundel4
1GB3
Het gebruik van internet, BlackBerry en iPhone data kan alleen met minimaal € 0,50 beltegoed. Heb je minder beltegoed, dan sluit T-Mobile deze diensten tijdelijk af. Na opwaardering van je
beltegoed heeft T-Mobile ongeveer een half uur nodig om het beltegoed bij te werken. Je gebruik van internet, BlackBerry- en iPhone-data in Nederland wordt per sessie vastgesteld en naar boven
afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan. Na gebruik van het totale volume van de bundel of wanneer de bundel verlopen is, betaal je automatisch het standaard internet tarief.

Internet Dag Bundel
Internet Maand Bundel

2

De dag bundel is na aanschaf geldig t/m de volgende dag 23:59 uur. De maand bundel is geldig voor 30 dagen na aanschaf en eindigt de laatste dag om 23:59 uur
De 1GB per maand voor de Internet Maand en Internet Maand Xtra bundels is een actie welke geldig is t/m 31 maart 2012. Na de actie periode is de bundel 350 MB.
4
Internet Maand Xtra bundel is alleen beschikbaar in combinatie met PrePaid International
.
T-Mobile HotSpot
HotSpot
U betaalt
T-Mobile HotSpot MultiPass - 60 minuten¹
per multipass
€5.95
T-Mobile HotSpot MultiPass - 180 minuten¹
per multipass
€14.95
T-Mobile HotSpot Pass - 24 uur ²
per pas
€19.95
T-Mobile HotSpot Pass – 7 dagen ²
per pas
€39.95
T-Mobile HotSpot Pass – 30 dagen ²
per pas
€79.95
¹ De T-Mobile HotSpot MultiPass is 1 jaar geldig na de eerste keer inloggen met de Pass. Voor het gebruik van T-Mobile HotSpot met een MultiPass betaal je per minuut met een minimum van 10
minuten per sessie. ²Bij de T-Mobile HotSpot Pass start de sessie na uitvoering van je creditcardbetaling en eindigt automatisch na de gestelde tijdsduur.
.
3

Prijslijst T-Mobile Prepaid, tarieven inclusief btw, afgerond op 2 decimalen.
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T-Mobile Family
1
1
U betaalt
Bellen naar leden uit dezelfde Family
Sms'en naar leden uit dezelfde Family
T-Mobile Family lid
€0.00
€0.00
Het is alleen mogelijk om T-Mobile Family eigenaar te zijn met een Relax, Flex of iPhone abonnement. De T-Mobile Family kan bestaan uit maximaal 6 T-Mobile nummers en één vast nummer, met
uitzondering van 067-, 085- en 088-nummers. Alleen de eigenaar betaalt €14,95 per maand en kan leden toevoegen of verwijderen.

1Binnen Nederland, met een maximum van 1000 minuten per lid per maand. Daarna gelden de reguliere tarieven. Je betaalt per seconde met een minimum van een minuut. Binnen Nederland, met
een maximum van 1000 sms’jes per lid per maand. Daarna gelden de reguliere tarieven. Voor bellen en sms’en vanaf het vaste nummer gelden de reguliere tarieven.
.
Servicenummers
Soort servicenummer
T-Mobile Klantenservice vanuit Nederland: 1200 via uw mobiele telefoon, 06 - 2400 1200 via een andere telefoon
T-Mobile Klantenservice vanuit het buitenland: +31 6 2400 1200

U betaalt
€0.25
per minuut
Gesprekken worden naar boven afgerond en berekend per minuut
per minuut
€0.25
Gesprekken worden naar boven afgerond en berekend per minuut
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Beltarief van de zone waarin u zicht bevindt
Beltarief (naar vast) + tarief van servicenummer
Beltarief (naar vast) + € 0,60 per minuut
Beltarief
€ 0,25 per minuut + starttarief
Tarief servicenummer + beltarief
Tarief servicenummer + beltarief
€ 0,35 per minuut + tarief van servicenummer.
Deze tarieven worden naar boven afgerond in rekening gebracht per hele minuut.
Er geldt een starttarief van € 0,07 (voor Bonus SMS € 0,09).
€ 0,35 per minuut + tarief van servicenummer.
Er geldt een starttarief van € 0,07 (voor Bonus SMS € 0,09).
Gesprekken worden naar boven afgerond en berekend per minuut.

Opvragen en opwaarderen T-Mobile PrePaid-beltegoed: 1244 via bellen, 1344 via sms
Opwaarderen beltegoed vanuit het buitenland
Opvragen beltegoed vanuit het buitenland via 1344
112 (noodoproep)
Bellen naar Nederlandse 0800-nummers vanuit Nederland
Bellen naar 0800-nummers vanuit het buitenland
0900-8844 nummers
084, 087 nummers
067, 085, 088 nummers
00800 nummers
14XYZ nummer
116XYZ nummers
0900, 0906, 0909 nummers

18XY nummers

.
T-Mobile diensten
Dienst
1144 saldo informatie via sms. ( sms SALDO naar 1144 en je ontvangt een smsbericht met overzicht van je belstatus)
Nummerweergave of Verbergen Nummerweergave (niet mogelijk bij sms)
Groepsgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet)
Dubbelgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet)
Geheim nummer (standaard bij T-Mobile PrePaid)
Blokkering van betaalde Sms diensten
Wijzigen van tariefplan
SIM migratiekosten (van postpaid naar prepaid)
Opheffen simblokkering binnen 0-3 maanden na activering
Opheffen simblokkering binnen 3-6 maanden na activering
Opheffen simblokkering binnen 6-9 maanden na activering
Opheffen simblokkering binnen 9-12 maanden na activering
Opheffen simblokkering vanaf 12 maanden na activering
Vervanging defecte/gestolen simkaart
Opvragen PIN-/PUK-code (alleen voor geregistreerde klanten)
Wijzigen mobiele telefoonnummer (standaard)
Wijzigen mobiele telefoonnummer (voorkeurnummer)
.
T-Mobile Buitenland: bellen naar het buitenland
Bellen naar Zone 1 (inclusief EU landen)
Bellen naar Zone 2
Bellen naar Zone 3
Bij videotelefonie gelden bovenstaande tarieven voor bellen naar het buitenland plus € 0.25 per minuut.

U betaalt
Gratis
Gratis
Beltarief
Beltarief
Gratis
Gratis
Gratis, 1 keer per maand mogelijk
€9.95
€ 120,00 deblokkeringkosten
€ 90,00 deblokkeringkosten
€ 70,00 deblokkeringkosten
€ 50,00 deblokkeringkosten
Gratis
€ 10,00 behandelingskosten
Gratis
€ 15,00 per nummer
Vanaf € 112,50 per nummer

U betaalt
€0.75
€1.25
€1.85

Sms-bericht versturen naar het buitenland
per bericht
€0.29
Mms-bericht versturen naar het buitenland
per bericht
€0.50
Voor de verdeling van landen per zone kijk op www.t-mobile.nl. De T-Mobile Buitenland tarieven gelden voor gesprekken met reguliere vaste en mobiele nummers. U betaalt per 30 seconden, met een
minimum van 1 minuut. Voor het bellen naar servicenummers gelden andere tarieven en voorwaarden.
.

Prijslijst T-Mobile Prepaid, tarieven inclusief btw, afgerond op 2 decimalen.
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T-Mobile Buitenland: bellen, Sms'en en Mms'en in en vanuit het buitenland
T-Mobile Buitenland
Bellen (per minuut, naar reguliere vaste en mobiele nummers)
Van Zone 1 (inclusief EU landen) 1
Van Zone 22
Van Zone 32
Gebeld worden (per minuut)

Naar zone 1 + Nederland
€0.42
€1.25
€2.25
€0.13

Naar zone 2
€1.25
€1.25
€2.25
€0.75

U betaalt
Naar zone 3
€2.25
€2.25
€2.25
€1.00

Sms-bericht versturen in het buitenland (per bericht)
Van Zone 1 (inclusief EU landen)
Van Zone 2
Van Zone 3
Sms-bericht ontvangen in het buitenland (per bericht)

Naar zone 1 + Nederland
€0.13
€0.50
€0.50
Gratis

Naar zone 2
€0.50
€0.50
€0.50
Gratis

Naar zone 3
€0.50
€0.50
€0.50
Gratis

Mms-bericht versturen in het buitenland (per bericht)
Van Zone 1 (inclusief EU landen)
Van Zone 2
Van Zone 3
Mms-bericht ontvangen in het buitenland (per bericht)

Naar zone 1 + Nederland
€0.71
€1.00
€1.00
Gratis

Naar zone 2
€1.00
€1.00
€1.00
Gratis

Naar zone 3
€1.00
€1.00
€1.00
Gratis

Kijk voor de beschikbaarheid van mobiele netwerken in het buitenland, de verdeling van landen per zone en de overige tarieven voor ‘bellen in en vanuit het buitenland’ op www.t-mobile.nl.
¹ Voor bellen binnen zone 1 betaalt u per seconde met een minimum van 30 seconden. Voor gebeld worden binnen zone 1 betaalt u per seconde.
2

In zone 2 en 3 betaalt u per 30 seconden met een minimum van een minuut voor zowel bellen als gebeld worden.

T-Mobile Buitenland: datagebruik in het buitenland
Travel & Surf
Dagpas
Prijs
Volume
Geldigdheid

zone 1
€1.95
5 MB
24 uur

Weekpas
Prijs
Volume
Geldigdheid
T-Mobile Hotspot
T-Mobile HotSpot in het buitenland (per minuut) 3

zone 1
€4.95
50 MB
24 uur

zone 2
€4.95
2 MB
24 uur

zone 3
€9.95
2 MB
24 uur

zone 1
€14.95

zone 2
€14.95

zone 3
€29.95

100 MB 1
7 dagen

10 MB 2
7 dagen

10 MB 2
7 dagen

zone 1
€0.25

zone 2
€0.25

zone 3
€0.25

De Travel & Surf Dag- en Weekpassen worden automatisch beëindigd na het verstrijken van de geldigheidsduur of de datalimiet. Het is daarna mogelijk om een nieuwe pas af te sluiten.
1
Na het bereiken van 100MB binnen één week wijzigt de snelheid automatisch naar maximaal 64/ 64 Kbps.
2
Uw gebruik wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan.
3
T-Mobile berekent uw HotSpot gebruik per hele eenheden van 1 minuut. Uw gebruik wordt per dag vastgesteld en per minuut achteraf verrekend op uw factuur.
.
Overstappen
Met T-Mobile PrePaid kun je gemakkelijk overstappen naar T-Mobile Abonnee. Je behoudt dan hetzelfde mobiele nummer. Je kunt tot € 20 PrePaid beltegoed meenemen als je overstapt.
Voorwaarden prijslijst
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% btw, afgerond op 2 decimalen. Geldig vanaf 17 oktober 2011. (Prijs)wijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden.
Alle genoemde prijzen gelden voor het verkeer binnen Nederland, per minuut en je betaalt per seconde, tenzij anders aangegeven. Het kan zich voordoen dat je met T-Mobile bepaalde nummers niet
kan bellen. Niet alle diensten zijn automatisch beschikbaar. Kijk op www.t-mobile.nl voor de meest actuele tarieven en voor meer informatie.

Prijslijst T-Mobile Prepaid, tarieven inclusief btw, afgerond op 2 decimalen.
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