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ONZE BELOFTES

¡¡ De Nederlandse consument verdient meer
concurrentie op de telecommarkt. De fusie tussen
T-Mobile en Tele2 zal daarvoor zorgen. Als derde
speler op de markt willen wij keihard de
concurrentie aangaan met KPN en VodafoneZiggo.
Op zowel de mobiele als op de vaste markt.

T-Mobile
Netherlands

Tele2
Netherlands

¡¡ Door het samenvoegen van onze netwerken en onze
klantenbestanden, krijgen we voldoende omvang
om de strijd aan te gaan. Met deze schaalgrootte
willen we een einde maken aan de jaarlijks
stijgende prijzen, door de twee dominante spelers
die samen meer dan 80% van de omzet van de
telecommarkt in handen hebben. We zorgen voor
de beschikbaarheid van beter en sneller internet in
heel Nederland en bieden meer innovatie in een
markt die dan sterk concurrerend is. Samen geven
we alle klanten en bedrijven in Nederland
onbeperkte mogelijkheden voor mobiele diensten,
vast internet en TV.
¡¡ Gezonde concurrentie is eerlijke concurrentie.
Wij gaan zorgen voor daadwerkelijk concurrentie op
de telecommarkt. Door onze krachten te bundelen
zorgen T-Mobile en Tele2 voor meer keuzevrijheid
en onbeperkt toegang tot de mogelijkheden van nu.
Voor iedereen.

Nieuw T-Mobile
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¡¡ Wij doen vijf beloftes aan de Nederlandse consument die we alleen kunnen uitvoeren als we
mogen fuseren. Hiermee laten we zien wat de aantoonbare voordelen en mogelijkheden zijn die de
fusie Nederland brengt.

Wij lanceren als eerste landelijk 5G

We helpen Nederland vooruit door de uitrol van glasvezel en
met scherpe prijzen voor vast internet

Ook na de fusie nog steeds Tele2 Unlimited Data voor
maximaal €25, drie jaar lang

Wij bieden contractvrijheid

Wij bieden snel internet in heel Nederland
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BELOFTE #1

HET NIEUWE T-MOBILE LANCEERT
ALS EERSTE LANDELIJK 5G

¡¡ Het Kabinet¹ streeft naar kwalitatief hoogwaardige
connectiviteit en daar gaan wij door de fusie een
grote bijdrage aan leveren. Met deze belofte zorgen
we ervoor dat Nederland digitale koploper blijft.
¡¡ Het samengevoegde T-Mobile en Tele2
(“het Nieuwe T-Mobile”) lanceert als eerste
landelijk 5G in 2020². Door de integratie van onze
infrastructuren krijgen onze klanten een landelijk
5G netwerk van wereldklasse. Tenminste twee jaar
eerder dan we alleen zouden kunnen doen.
¡¡ Mobiel blijft onze eerste liefde. Wij hebben al het als
beste geteste en snelste netwerk van Nederland en
ver daarbuiten. En dat houden we zo.

5G is superior to existing cellular network technologies....
Unprecedented
Connections

Unmatched
Speed

Extraordinary
Response Time

100x
100x
10x

5G will handle
100x more devices

5G will reach peak
theoretical speeds
of 10 Gbps

Projected reductions
in latency (from
10-20 ms today LTE)

¡¡ We versnellen de innovatie voor Internet of Things
en bieden daarom in ieder geval tot 2025 Narrow
Band Internet of Things (NB IoT) gratis aan.
Zo zorgen we ervoor dat het Nederlandse
bedrijfsleven vaart kan maken met het uitrollen van
IoT-diensten. Dit heeft niet alleen voordelen voor
klanten, kleine en grote bedrijven, maar ondersteunt
ook de Digitale Agenda. We creëren de infrastructuur
voor nieuwe technieken en verdere innovatie.

1
2

Nieuw T-Mobile zorgt voor meer concurrentie in Nederland

Nr. 547 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 2 juli 2018.
90% in 2020 en 100% eind 2023.
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...Offering limitless potential to new innovations
Smart logistics
Monitoring supply chains in realtime.
Smart Retail
Generating customer insights based on
behavioural data.
Equipment Monitoring
Optimal maintenance of machines.
Smart City
Intelligent management of lighting and waste
containers.
Smart Parking
Navigates drivers to the next vacant parking spot.
Smart Healthcare
Remote patient monitoring tracking of
assets constrains.

Hoe maakt het Nieuwe T-Mobile deze
belofte waar?

AND MANY MORE...

5G Roll-out plan

T-Mobile only

2019

2020

2021

2022

2023

Equipment upgrade
5G Spectrum
auction
Nationwide launch

New T-Mobile

5G Spectrum auction

Nationwide launch

Cumulative # of sites upgraded in %
100%

100%
88%

100% 100%

75%

0%

50%

0%

T-Mobile only

¡¡ De samenvoeging van het netwerk van Tele2 met
het mobiele netwerk van T-Mobile zorgt voor
enorme besparingen. Hierdoor kunnen we
investeringen doen die niet mogelijk zijn zonder
de fusie. Samen met partners ontwikkelen we
nieuwe en zeer innovatieve netwerkapparatuur
die zowel het spectrum van T-Mobile en Tele2 als
de nieuwe 5G standaard ondersteunt. We kunnen
hierdoor met een druk op de knop 5G activeren na
afronding van de veiling.
¡¡ Zonder de samenvoeging zou T-Mobile 5G niet in
dit tempo kunnen realiseren. T-Mobile zou pas na
de frequentieveiling (verwacht Q1 2020) nieuwe
5G- apparatuur aanschaffen en installeren. De fusie
leidt tot een versnelling van tenminste twee jaar.

Accelerated
equipment upgrade

50%

¡¡ Hoe versnelt 5G de innovatie van Nederland?:
– “Enhanced Mobile Broadband”
		Met 5G hebben we altijd en overal snel 		
		 mobiel internet;
– “Massive Machine Type Communication”
		 Tal van IoT toepassingen worden mogelijk
		 om miljoenen apparaten met elkaar te 		
		 laten communiceren;
– “Ultra Reliable and Low Latency 		
		Communications”
		 Veilige toepassing van applicaties voor 		
		 augmented en virtual reality, zelfrijdende 		
		 auto’s en gezondheidszorg op afstand 		
		 worden mogelijk.

New T-Mobile

˜2 years acceleration

¡¡ Het Nieuwe T-Mobile biedt ook geavanceerde
5G-diensten voor het bedrijfsleven. Zowel grote
multinationals als de winkel om de hoek profiteren
hiervan. De grote en brede ervaring van Tele2 met
het leveren van vaste diensten aan zakelijke klanten
biedt de kans om een concurrerende en belangrijke
speler in de 5G markt te worden.
¡¡ Zakelijke klanten krijgen door de fusie eindelijk iets
te kiezen en onbeperkt toegang tot nieuwe diensten
en producten als 5G en NB IoT.

Frontloading ˜€ 150m investments to integrate Tele2 spectrum
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BELOFTE #2

WE HELPEN NEDERLAND VOORUIT DOOR DE UITROL
VAN GLASVEZEL EN MET SCHERPE PRIJZEN VOOR
VAST INTERNET
¡¡ De prijzen voor vast internet stijgen jaar op jaar door
gebrek aan concurrentie in de Nederlandse markt.
¡¡ De belofte om glasvezel uit te rollen vergroot de
keuze van de consument met hoogwaardig internet
en stimuleert de concurrentie. Samen met partners
rollen wij glasvezel uit en zorgen we ervoor dat
minstens 2 miljoen huishoudens en bedrijven
toegang hebben tot supersnelle
glasvezelverbindingen.
¡¡ We zeggen toe de prijzen voor vast internet de
komende drie jaar niet te verhogen voor onze
klanten. Wel passen we een inflatiecorrectie toe.
Deze belofte beschermt de Nederlandse klanten
tegen de jaarlijkse fikse prijsstijgingen van KPN en
VodafoneZiggo.
¡¡ We laten onze klanten profiteren van toekomstige
door de regelgever afgedwongen verlagingen van
de wholesale toegangskosten.

Hoe maakt het Nieuwe T-Mobile deze
belofte waar?

Fixed Business Case Customer payback years

Loss-making on a standalone basis

-69%

T-Mobile only

New T-Mobile

¡¡ Het Digitale Actieplan van de overheid laat zien
dat telecomaanbieders aanzienlijk moeten
investeren om aan de stijgende behoefte aan
digitale connectiviteit te voldoen. De capaciteit van
vaste netwerken moet groter worden onder meer
door steeds verdergaande verglazing³. Met deze
belofte voldoen wij aan deze ambitie.
¡¡ We kunnen de beloftes waarmaken en financieren
met de schaalvoordelen die deze fusie oplevert.
Op die manier is er sprake van een effectief
werkende markt waarin sprake is van
daadwerkelijke concurrentie⁴.
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BELOFTE #3

NA DE FUSIE NOG STEEDS TELE2 UNLIMITED DATA
VOOR MAXIMAAL €25, DRIE JAAR LANG
¡¡ Nederlandse consumenten houden van onbeperkte
data en vinden sneller internet steeds belangrijker.
¡¡ Wij blijven in ieder geval 3 jaar na de fusie Tele2’s
onbeperkt mobiele data voor maximaal €25 per
maand aanbieden.
¡¡ Het Nieuwe T-Mobile blijft betaalbare onbeperkt
internet voor iedereen mogelijk maken.

Hoe maakt het Nieuwe T-Mobile deze
belofte waar?
Denser network # of mobile sites

Illustrative

¡¡ Wij hebben na de fusie het meest fijnmazige
netwerk van Nederland. Het netwerk wordt groter en
daarmee worden de kosten van het leveren van elke
gigabyte aan de klant lager.
¡¡ Door de combinatie van de netwerken van
T-Mobile en Tele2 wordt de kwaliteit nog beter.
Vooral in landelijke gebieden en binnenshuis zullen
klanten dit merken.

Tele2

T-Mobile

New
T-Mobile

KPN

Vodafone
Ziggo

Low Prices, Best Value
Maintained network
leadership with unlimited
data at lower prices.

8

¡¡ KPN en VodafoneZiggo gaan onze concurrentie
voelen. Meer en meer klanten kunnen daardoor
tegen scherpe prijzen genieten van het best
geteste mobiele netwerk.
Unlimited Data Revolution
Created the Data Revolution
unleashing mobile experiences
for customers.
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PROMISE
BELOFTE #4
#4

WE
CUSTOMERS
FREEDOM
NA OFFER
DE FUSIE
BIEDT HET CONTRACT
NIEUWE T-MOBILE
CONTRACTVRIJHEID
¡ Wij
More
and more
Dutch
are being locked

bieden
klanten
de ﬂconsumers
exibiliteit maandelijks
hun
into
intransparant
fixed
and
mobile
contracts
vaste of mobiele abonnement op te kunnen zeggen.
designed to make it difficult to switch, as discounts
disappear
onealleen
of theproducten
contract isdie
terminated.
 Wij
bieden once
klanten
ze echt
Escaping
this golden
cage is difficult,
since
nodig
hebben
en die begrijpelijk
zijn. We
gebruiken
consumers
do
not
have
contract
freedom.
de nieuwe mogelijkheden die we hebben na de
fusie om onze klanten waar voor hun geld te geven.
¡ We will offer more freedom to customers by offering
the flexibility to change their fixed or mobile
subscription on a monthly basis.

Howmaakt
will New
fulfill thisdeze
promise?
Hoe
hetT-Mobile
Nieuwe T-Mobile
belofte waar?
¡ Contract freedom means customers can easily
 Contractvrijheid
staata over
te
switch if they arestelt
not klanten
satisfiedinwith
product,
stappen
als ze niet
tevreden
zijntomet
hetdelivering
product,
price or service.
This
forces us
keep
de
prijs
of deofservice.
ons altijd
kwaliteit
high
quality
serviceHet
at adwingt
competitive
price.
te
leveren
tegen
een
scherpe
prijs.
Wij
kunnen
en
We accept the challenge.
durven dat aan!
¡ The scale benefits we get from the merger enables
 De
schaalvoordelen
diemarket
de fusie
ons oplevert
zetten
us to
take on a strong
approach
and promise
we
in
voor
krachtige
marktbenadering
voor
vaste
contractual freedom.
diensten en het aanbieden van contractvrijheid.

Contact freedom
freedom
Contact
Offer
consumers
at least
least
Offer consumers at
one
"no
lock-in
option"
one "no lock-in option"
on fixed
ﬁxed and
and mobile.
mobile.
on
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New T-Mobile accelerates competition in the Netherlands
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BELOFTE #5

NA DE FUSIE BIEDT HET NIEUWE T-MOBILE SNEL
INTERNET IN HEEL NEDERLAND OM DE DIGITALE
ONGELIJKHEID OP TE HEFFEN
¡¡ Wij helpen de digitale kloof in Nederland te dichten
door sneller breedband in het hele land te bieden.
Het is bijna onvoorstelbaar, maar er zijn nu nog veel
huishoudens en bedrijven die traag internet hebben
of zelfs helemaal niet.
¡¡ Voor klanten die geen of zeer langzaam internet
hebben is een mobiel alternatief de snelste en
meest effectieve manier om toegang tot snel
breedband te krijgen. Wij gaan onder andere
deze oplossing aanbieden.
¡¡ Door gebruik te maken van zowel mobiele als
vaste technologieën maken we 100 Mbit/s
breedbandsnelheden beschikbaar vanaf 2020 voor
alle consumenten en bedrijven die nu traag of geen
vast internet hebben.
¡¡ Sneller internettoegang in het hele land is een
belangrijk doel bij de realisatie van de ambities
zoals neergelegd in de digitale agenda. Het Kabinet
geeft aan dat het een uitdaging blijft om te zorgen
dat in 2023 iedereen een 100 Mbit/s verbinding kan
afnemen⁵. Wij helpen Nederland sneller vooruit.

Hoe maakt het Nieuwe T-Mobile deze
belofte waar?
¡¡ Door het T-Mobile netwerk uit te breiden met Tele2
masten en deze netwerken te bundelen bieden wij
mobiele oplossingen voor klanten die wonen of
werken in buitengebieden en de zogenaamde
witte vlekken.
¡¡ We investeren in ons mobiele netwerk om meer
huishoudens en bedrijven in landelijke gebieden
beter bereik te geven.
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