T-Mobile Data Connect

Maandelijkse abonnementskosten

Tot en met 10
aansluitingen

11 tot en met
100 aansl

101 tot en met
500 aansl

501 tot en met
1000 aansl

1001 tot en met
5000 aansl

Meer dan 5000
aansluitingen

€ 5,00

€ 4,30

€ 3,60

€ 2,90

€ 2,20

€ 1,50

Gebruikskosten

U betaalt

Spraaktelefonie

Per minuut

€ 0,35

Sms versturen

Per bericht

€

1

Datagebruik

Per MB

2

0,12

€ 0,50

Datatelefonie (CSD) naar T-mobile
mobiel nummer in piekuren3

Per minuut

€

0,16

Datatelefonie (CSD) naar T-mobile
mobiel nummer in daluren3

Per minuut

€

0,10

Datatelefonie (CSD) naar vast in
piekuren3

Per minuut

€

0,10

Datatelefonie (CSD) naar vast in
daluren3

Per minuut

€ 0,08

Datatelefonie (CSD) naar andere
mobiele nummers in piekuren4

Per minuut

€ 0,29

Datatelefonie (CSD) naar andere
mobiele nummers in daluren4

Per minuut

€ 0,24

Met een Data Connect abonnement koopt u vooraf geen belminuten in. De getoonde maandelijkse abonnementskosten zijn de kosten per geactiveerde aansluiting. De aansluitkosten voor T-Mobile Data
Connect zijn € 35,00 per activering.
Bij spraaktelefonie geldt geen starttarief per gesprek.
Binnen Nederland via t-zones, WAP-portalen en internet over GPRS, UMTS en HSDPA
3
Er geldt een starttarief van € 0,02 per gesprek.
4
Er geldt een starttarief van €0,03 per gesprek.
1
2

Piekuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur. Vast: nummers waarvan de eerste cijfers een geografische bestemming als bedoeld in het Nederlandse ‘Nummerplan voor telefoonen ISDN diensten’ aanduiden. T-Mobile mobiel nummer: mobiel nummer dat aangesloten is op het openbare mobiele telecommunicatienetwerk van T-Mobile. Andere mobiele nummers: mobiele nummers
die aangesloten zijn op een openbaar mobiel telecommunicatienetwerk van een andere Nederlandse aanbieder. Datagebruik binnen Nederland wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 10 kb
of een veelvoud daarvan, met een minimum van 20 kb. U betaalt per seconde tenzij anders aangegeven.

Korting
T-Mobile Data Connect korting
Indien u meer dan € 500,00 per factuurmaand exclusief BTW aan gebruikskosten heeft, dan ontvangt u een extra korting van 10 to 20%. Deze korting wordt als volgt opgebouwd:
Maandelijkse gebruikskosten1:
Factuurkorting

€ 500,01 tot
€ 2.500,00

€2.500,01 tot
€ 12.500,00

Meer dan
€ 12.500,00

0%

10 %

15 %

20 %

Bij het bepalen van de gebruikskosten voor het toekennen van factuurkorting zijn kosten voor spraaktelefonie en alle gebruik in het buitenland (roaming) uitgesloten.
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Tot en met
€ 500,00

T-Mobile Buitenland	
Bellen (per minuut, naar reguliere vaste en mobiele nummers)

Naar Zone 1 + NL

Naar Zone 2

Naar Zone 3

Naar Zone4
(satelliet & maritiem)

Van Zone 1 (inclusief EU landen)1

€ 0,19

€ 1,05

€ 1,89

€ 2,52

Van Zone 2

2

€ 1,05

€ 1,05

€ 1,89

€ 2,52

Van Zone 32

€ 1,89

€ 1,89

€ 1,89

€ 2,52

Van Zone 42

€ 2,52

€ 2,52

€ 2,52

€ 2,52

Gebeld worden

€ 0,05

€ 0,63

€ 0,84

€ 1,05

Naar Zone 1 + NL

Naar Zone 2

Naar Zone 3

Naar Zone4
(satelliet & maritiem)

Van Zone 1 (inclusief EU landen)

€ 0,06

€ 0,42

€ 0,42

€ 0,42

Van Zone 2

€ 0,42

€ 0,42

€ 0,42

€ 0,42

Van Zone 3

€ 0,42

€ 0,42

€ 0,42

€ 0,42

Van Zone 4

€ 0,42

€ 0,42

€ 0,42

€ 0,42

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

In Zone 1

In Zone 2

In Zone 3

Naar Zone4
(satelliet & maritiem)

€ 0,20

€ 2,07

€ 4,13

€ 8,62

SMS-bericht versturen in het buitenland (per bericht)

Sms-bericht ontvangen in het buitenland
Datagebruik3
Datagebruik via t-zones, WAP-portalen en internet over GPRS,
UMTS en HSDPA (per MB)

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, 3 en 4 betaalt u per 30 seconden met een minimum van een minuut voor zowel bellen als gebeld worden.

3

 w gebruik wordt in het buitenland per dag vastgesteld en in zone 1 afgerond per kb en in zone 2, 3 en 4 naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud daarvan. In zone 1, 2 en 3 gezamenlijk geldt een
U
maandelijkse limiet van €50,00, tenzij u gekozen heeft voor een andere optie. Genoemde tarieven voor zone 1 gelden indien de diensten worden afgenomen via T-Mobile. Op basis van de geldende roaming
regulering, Verordening (EU) Nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012, heeft u binnen uw huidige overeenkomst de mogelijkheid om, indien beschikbaar, de gereguleerde
roamingdiensten binnen de Europese Unie af te nemen van een alternatieve roamingaanbieder. Voor de overstap zullen geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Zie www.t-mobile.nl voor meer
informatie.

T-Mobile Diensten
Dienst

U betaalt

Factuur per post (bij betaling per automatische incasso)

per factuur

€ 2,10

Factuur per post (bij betaling per acceptgiro)2

per factuur

€ 3,78

1

Geldt vanaf 1 april 2014. Tot aan deze datum ontvangt u nog kosteloos een papieren factuur. Daarna wordt u automatisch overgezet op een gratis online factuur. Wilt u toch een papieren factuur ontvangen, dan
betaalt u bovenstaand bedrag.
2
Geldt vanaf 1 april 2014. Tot aan deze datum ontvangt u nog kosteloos een papieren factuur met acceptgiro. Ontvangt u na deze datum uw papieren factuur met acceptgiro dan betaalt u bovenstaand bedrag.
1

Overstappen en vernieuwen
Promotionele kortingen op basis van het initiële prijsplan die op een later tijdstip dan het moment van overstappen uitgekeerd zouden worden, komen bij een overstap te vervallen.

Voorwaarden prijslijst
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, afgerond op 2 decimalen. Geldig vanaf 10 november 2014. (Prijs)wijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden.
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Alle genoemde prijzen gelden voor het verkeer binnen Nederland, per minuut en u betaalt per seconde, tenzij anders aangegeven. Het kan zich voordoen dat u met T-Mobile naar bepaalde nummers niet kan
bellen. Niet alle diensten zijn automatisch beschikbaar. Kijk op www.t-mobile.nl/zakelijk voor meer informatie.

