T-Mobile Alleen Bellen & SMS’en Sim Only
Bel & SMS 70

Bel & SMS 110

Bel & SMS 220

Bel & SMS 330

Bel & SMS 440

Bel & SMS 550

€ 7,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 19,95

€ 24,95

€ 29,95

70

110

220

330

440

550

€ 0,11

€ 0,09

€ 0,07

€ 0,06

€ 0,06

€ 0,05

Maandbedrag abonnement
Aantal minuten of SMS
Bundeltarief minuut of SMS

Bij het Alleen Bellen & SMS’en Abonnement is het niet mogelijk om internet af te nemen. Voor bellen en SMS’en buiten de bundel betaal je € 0,35 per minuut/ SMS. Gesprekken worden per seconde
afgerekend met een minimum van een minuut. Minuten/ SMS zijn één maand houdbaar na aankoop. De aansluitkosten zijn € 53,38.

T-Mobile SMS Voordeelbundels
U koopt per maand

SMS Verdubbelaar

SMS Maximaal

Korting op alle SMS’jes binnen de bundel

Een bundel van 1000 SMS’jes

€ 2,54

€ 10,12

50% van het tarief

€ 0,01

Voor
U betaalt per SMS-bericht

1

De SMS Voordeelbundels zijn alleen geldig voor standaard SMS-berichten verzonden vanuit Nederland naar Nederlandse vaste en mobiele nummers. Voor SMS’en in, naar en vanuit het buitenland gelden
andere tarieven en voorwaarden. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. Vooraf ingekochte SMS’jes van SMS Maximaal zijn één maand geldig vanaf de aankoopdatum. SMS Voordeelbundels
kunnen altijd aan- en uitgezet worden en hebben een minimale termijn van 1 maand. Eén SMS-bericht kan maximaal 160 tekens bevatten. 						
					
¹
Deze korting is van toepassing op SMS’jes en geldt alleen binnen de bundel, buiten de bundel betaalt u het buiten-bundel tarief van uw abonnement. 					
						
2
Na het bereiken van 1000 SMS’jes gelden de voorwaarden van uw abonnement.											

T-mobile Videotelefonie
U betaalt
Je betaalt voor videobellen binnen Nederland per minuut

€ 0,51

Je betaalt voor videobellen naar servicenummers per minuut

Tarief servicenummer +

€ 0,51

Voor bellen met videotelefonie betaal je per seconde plus een starttarief van € 0,06 per gesprek.

T-Mobile family
U betaalt
T-Mobile Family eigenaar

per maand

€ 14,99

T-Mobile Family lid

per maand

€ 0,00

Bellen naar alle leden van dezelfde Family1

per minuut

€ 0,00

per SMS

€ 0,00

SMS'en naar alle leden van dezelfde Family1

De T-Mobile Family bestaat uit maximaal zes T-Mobile nummers en één Nederlands vast nummer, met uitzondering van servicenummers, 067-, 085- en 088-nummers. Alleen de eigenaar betaalt € 14,99 per
maand en kan leden toevoegen of verwijderen. T-Mobile Family kan altijd aan- en uitgezet worden en heeft een minimale duur van één maand, met een opzegtermijn van één maand. Voor bellen en SMS’en
vanaf het vaste nummer gelden de reguliere tarieven. Gesprekken die worden doorgeschakeld naar een ander nummer binnen de Family worden berekend tegen het standaard beltarief.
1

Binnen Nederland, met een maximum van 1000 minuten en 1000 SMS berichten per lid per maand. Daarna gelden de reguliere tarieven.

T-Mobile Voicemail
Voicemail

U betaalt

Afluisteren berichten en instellen of wijzigen voicemail vanuit Nederland
Afluisteren berichten vanuit het buitenland (tarief bellen vanuit het buitenland)
Telefonisch oproepbericht vanuit Nederland

Beltarief

Direct terugbellen vanuit voicemail
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Beltarief
Kijk op www.t-mobile.nl
Beltarief naar voicemail + beltarief naar nummer dat teruggebeld wordt
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T-Mobile Servicenummers
Soort Servicenummer

U betaalt

T-Mobile Klantenservice vanuit Nederland: 1200 via uw mobiele telefoon,
06 2400 1200 via een andere telefoon

Beltarief

T-Mobile Klantenservice vanuit het buitenland: +31 6 2400 1200

Gratis

112 (noodoproep)

Gratis

Bellen naar Nederlandse 0800 en 00800-nummers vanuit Nederland

Gratis

Bellen naar 0800-nummers vanuit het buitenland

Beltarief van de Zone waarin u zicht bevindt

067, 084, 085, 087, 088, 14XYZ nummers

Beltarief1

066, 0900, 0906, 0909, 116XYZ, 18XY nummers
1

Tarief servicenummer + Beltarief1

 oor deze Servicenummers betaalt u het beltarief binnen de bundel als u nog bundeltegoed heeft en het beltarief buiten de bundel zodra u uw bundeltegoed verbruikt heeft. Voor servicenummers waarbij u
V
een tarief voor het servicenummer betaalt, wordt dit bepaald door de aanbieder van de desbetreffende service.

T-Mobile Diensten
Dienst

U betaalt

Nummerweergave of Verbergen Nummerweergave (niet mogelijk bij SMS)

Gratis

Geheim nummer

Gratis

Blokkering van betaalde SMS diensten

Gratis

Factuur per post

per maand, per aansluiting

Factuur via My T-Mobile

€ 2,54
Gratis

Specificatie van rekening per post

per maand, per aansluiting

Specificatie van rekening via My T-Mobile

€ 2,54
Gratis

Opvragen kopie factuur (incl. specificatie), opvragen kopie credit / debet brief

eenmalig

Groepsgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet)

€ 5,08
Beltarief

Dubbelgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet)

Beltarief

Gespreksblokkering aanzetten door T-Mobile Klantenservice

eenmalig

€ 20,34

Gespreksblokkering en/of pincode wijzigen door T-Mobile Klantenservice

eenmalig

€ 5,08

Gespreksblokkering opheffen door T-Mobile Klantenservice of mutatie via eigen mobiele telefoon
Opheffen simblokkering binnen 12 maanden na activering

Gratis
Neem contact op met klantenservice

Opheffen simblokkering vanaf 12 maanden na activering

Gratis

Contractovername, kopie contract

eenmalig

€ 25,42

Vervanging defecte/gestolen simkaart via klantenservice of T-Shop

eenmalig

€ 20,34

Vervanging defecte/gestolen simkaart via My T-Mobile (www.t-mobile.nl)

eenmalig

€ 5,08

Duosimkaart

eenmalig

€ 35,59

Heraansluitkosten na administratieve afsluiting

eenmalig

€ 25,00

Opvragen PIN-/PUK-code

Gratis

Opvragen PIN-/PUK-code 2

eenmalig

Nummerbehoud

Gratis

Wijzigen mobiele telefoonnummer (standaard)
Wijzigen mobiele telefoonnummer (voorkeurnummer)
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per nummer

€ 20,34

per nummer, vanaf

€ 114,39

2

T-Mobile Buitenland: Bellen, SMS’en en MMS’en naar het buitenland 		
U betaalt
Bellen naar Zone 1 (inclusief EU landen)

per minuut

€ 0,51

Bellen naar Zone 2

per minuut

€ 1,02

Bellen naar Zone 3

per minuut

€ 1,27

Bellen naar Zone 4

per minuut

€ 2,50 - € 7,50

per bericht

€ 0,25

Bij videotelefonie gelden bovenstaande tarieven voor bellen naar het buitenland plus € 0,25 per minuut
SMS-bericht versturen naar het buitenland

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. Het tarief voor bellen naar Zone 4 is afhankelijk van de satelliet waar u naar belt.

T-Mobile Buitenland: Bellen, SMS’en en MMS’en in en vanuit het buitenland
Bellen (per minuut, naar reguliere vaste en mobiele nummers)
Van Zone 1 (inclusief EU landen)1
Van Zone 2

Naar Zone 1 + NL

Naar Zone 2

Naar Zone 3

Naar Zone4
(satelliet & maritiem)

€ 0,23

€ 1,27

€ 2,29

€ 3,05

2

€ 1,27

€ 1,27

€ 2,29

€ 3,05

Van Zone 32

€ 2,29

€ 2,29

€ 2,29

€ 3,05

Van Zone 42

€ 3,05

€ 3,05

€ 3,05

€ 3,05

Gebeld worden (per minuut)

€ 0,06

€ 0,76

€ 1,02

€ 1,27

Naar Zone 1 + NL

Naar Zone 2

Naar Zone 3

Naar Zone4
(satelliet & maritiem)

SMS-bericht versturen in het buitenland (per bericht)
Van Zone 1 (inclusief EU landen)

€ 0,07

€ 0,51

€ 0,51

€ 0,51

Van Zone 2

€ 0,51

€ 0,51

€ 0,51

€ 0,51

Van Zone 3

€ 0,51

€ 0,51

€ 0,51

€ 0,51

Van Zone 4

€ 0,51

€ 0,51

€ 0,51

€ 0,51

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

SMS-bericht ontvangen in het buitenland (per bericht)

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.						
					
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. 							
				

Voorwaarden prijslijst
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw, afgerond op 2 decimalen. Geldig vanaf 10 november 2014. (Prijs)wijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden.				
							
T-Mobile zal ieder jaar in januari het maandbedrag van uw Abonnement aanpassen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumentenprijsindexcijfer van het CBS over
het voorafgaande jaar van 1 juli tot en met 30 juni. T-Mobile voert geen inflatiecorrectie door als er 3 maanden of minder van uw contract verstreken zijn. Kijk op www.t-mobile.nl voor de meest actuele tarieven en
meer informatie. Promotionele kortingen vervallen na het verstrijken van de overeengekomen duur, bij beëindiging van de Overeenkomst of bij overstap naar een ander prijsplan. De nog niet afgenomen maar wel
in de prijslijst vermelde (voordeel)bundels, opties en overige Aanvullende Diensten zijn geen onderdeel van de met T-Mobile gesloten Overeenkomst en kunnen daar alleen onder de hier genoemde voorwaarden
aan worden toegevoegd zolang zij onderdeel uitmaken van het actuele aanbod van T-Mobile en de voorwaarden niet zijn gewijzigd.						
					

prijslijst Alleen bellen & sms’en

Geldig vanaf 10 november 2014

3

