T-Mobile Prepaid
T-Mobile Voordeel

Je betaalt standaard
per minuut
€0.30
per sms-bericht
€0.20
per MB
€0.30

Bellen2
Sms verzenden
Internet gebruik3

Je betaalt na €50 opwaarderen1
per minuut
€0.15
per sms-bericht
€0.10
per MB
€0.15

1

De voordeeltarieven van T-Mobile Voordeel worden automatisch gehanteerd op het moment dat je minimaal €50,00 hebt opgewaardeerd op dezelfde Prepaid Sim-kaart, en is van toepassing na
een ontvangst-sms. Opwaarderen van het voorgeschreven bedrag hoeft niet in één keer te gebeuren, maar kan bestaan uit meerdere opwaarderingen over een langere periode. De voordeeltarieven
zullen vervolgens altijd gelden tot afsluiting van de prepaid Sim-kaart of overstap naar een abonnement, en gelden voor de tarieven voor internetten, bellen en sms'en binnen Nederland naar
Nederlandse nummers, Servicenummers uitgesloten.
2

Bellen wordt afgerekend per seconde met een minimum van een minuut. Waar hierna in deze prijslijst de definitie Beltarief gebruikt wordt, wordt bedoeld het voor jou hierboven genoemde tarief
per minuut.
3

Het gebruik van internet in Nederland wordt per sessie vastgesteld en naar boven afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan. De snelheid van het internet is maximaal 3,6 Mbps/384Kbps.
.
T-Mobile PrePaid Bundels
Minuten
Je betaalt
Bellen Bundel 1
Bellen
50
€4.95
Sms Bundel 2
Sms
Snelheid
3,6 Mbps/ 384 kbps
3,6 Mbps/ 384 kbps
3,6 Mbps/ 384 kbps
3,6 Mbps/ 384 kbps

Internet Bundels3
Internet
Internet Maand
Internet Maand Xtra
BlackBerry Internet (inclusief BlackBerry Services)
Buitenland Bellen Bundel 1
Vakantie EU

Sms
500

Je betaalt
€4.95

MB
100
350
1000
400

Je betaalt
€4.95
€9.95
€14.95
€12.50

Minuten
30

Je betaalt
€4.95

De bundels zijn geldig voor 30 dagen na aanschaf en eindigt de laatste dag om 23:59 uur, uitgezonderd Vakantie EU welke 14 dagen na aanschaf geldig is. Aangeschafte bundels worden van je
beltegoed afgeschreven en automatisch verlengd na de geldigheidsduur, uitgezonderd Vakantie EU welke eenmalig wordt aangeschaft.
1

Minuten in Bellen bundel zijn alleen geldig in Nederland en worden per hele minuut afgerekend. Minuten in Vakantie EU zijn alleen geldig in landen van de EU (Service nummers uitgesloten) en
worden per hele minuut afgerekend.
2

Sms'jes zijn alleen geldig in Nederland (servicenummers uitgesloten).
De Internet Bundels zijn alleen geldig voor internet gebruik in Nederland. Je gebruik van internet wordt per sessie vastgesteld en naar boven afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan.
4
Op het 3G-netwerk is de maximale snelheid 15/3 Mbps. Voor 4G geldt een maximale snelheid van 30/15 Mbps afhankelijk van de bundel.
.
3

T-Mobile Voicemail
Voicemail
Afluisteren berichten en instellen of wijzigen voicemail vanuit Nederland
Afluisteren berichten vanuit het buitenland (tarief bellen vanuit het buitenland)
Direct terugbellen vanuit voicemail

Je betaalt
Beltarief
Kijk op www.t-mobile.nl
Beltarief naar voicemail + beltarief naar nummer dat teruggebeld wordt

.
T-Mobile Mms
Mms verzenden

per bericht

Je betaalt
€0.51

.
T-Mobile Family
T-Mobile Family lid

Je betaalt
€0.00

Bellen naar leden uit dezelfde Family 1
€0.00

Sms'en naar leden uit dezelfde Family 1
€0.00

Het is alleen mogelijk om T-Mobile Family eigenaar te zijn met een postpaid 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 €14,99 per maand en kan leden toevoegen of verwijderen.
1

Binnen 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.
.

Prijslijst T-Mobile Prepaid Voordeel, tarieven inclusief btw, afgerond op 2 decimalen.
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Servicenummers
Soort servicenummer
T-Mobile Klantenservice vanuit Nederland: 1200 via je mobiele telefoon, 06 - 2400 1200 via een andere telefoon
T-Mobile Klantenservice vanuit het buitenland: +31 6 2400 1200
Opvragen en opwaarderen T-Mobile PrePaid-beltegoed: 1244 via bellen, 1144 via sms
Opwaarderen beltegoed vanuit het buitenland
Opvragen beltegoed vanuit het buitenland via 1344
112 (noodoproep)
Bellen naar Nederlandse 0800 en 00800-nummers vanuit Nederland
Bellen naar 0800 en 00800-nummers vanuit het buitenland
067, 084, 085, 087, 088, 14XYZ nummers
066, 0900, 0906, 0909, 116XYZ, 18XY nummers

per minuut1
per minuut1

Je betaalt
€0.25

€0.25
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Beltarief van de zone waarin u zicht bevindt
Beltarief2
Tarief servicenummer + Beltarief2

1

Gesprekken worden naar boven afgerond en berekend per minuut.
Voor deze Servicenummers betaal je het beltarief. Indien je een bundel hebt afgenomen met belminuten, betaal je eerst het bundeltarief wanneer je nog bundeltegoed hebt, hierna betaal je het
beltarief. Voor servicenummers waarbij je een tarief voor het servicenummer betaalt, wordt dit bepaald door de aanbieder van de desbetreffende service.
.
T-Mobile diensten
Dienst
Je betaalt
1144 saldo informatie via sms (sms SALDO naar 1144 en je ontvangt een smsbericht met overzicht van je belstatus)
Gratis
1144 saldo informatie via sms (sms TOTAAL naar 1144 en je ontvangt een smsbericht met overzicht van je totale opwaarderingen)
Gratis
Nummerweergave of Verbergen Nummerweergave (niet mogelijk bij sms)
Gratis
Groepsgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet)
Beltarief
Dubbelgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet)
Beltarief
Geheim nummer (standaard bij T-Mobile PrePaid)
Gratis
Blokkering van betaalde Sms diensten
Gratis
Wijzigen van tariefplan
Gratis, 1 keer per maand mogelijk
SIM migratiekosten (van postpaid naar prepaid)
€10.12
Opheffen simblokkering binnen 0-3 maanden na activering
deblokkeringskosten
€122.02
Opheffen simblokkering binnen 3-6 maanden na activering
€91.51
Opheffen simblokkering binnen 6-9 maanden na activering
€71.18
Opheffen simblokkering binnen 9-12 maanden na activering
€50.84
Opheffen simblokkering vanaf 12 maanden na activering
Gratis
Vervanging defecte/gestolen simkaart
behandelingskosten
€10.17
Opvragen PIN-/PUK-code (alleen voor geregistreerde klanten)
Gratis
Wijzigen mobiele telefoonnummer (standaard)
per nummer
€15.25
Wijzigen mobiele telefoonnummer (voorkeurnummer)
per nummer, vanaf
€114.39
.
T-Mobile Buitenland: bellen naar het buitenland
2

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.

per minuut
per minuut
per minuut

Je betaalt
€0.76
€1.27
€1.88

Sms-bericht versturen naar het buitenland
Mms-bericht versturen naar het buitenland

per bericht
per bericht

€0.29
€0.51

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. Je betaalt per 30 seconden, met
een minimum van 1 minuut. Voor het bellen naar servicenummers gelden andere tarieven en voorwaarden.
.

Prijslijst T-Mobile Prepaid Voordeel, 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
€0.23
€1.27
€2.29
€0.06

Naar zone 2
€1.27
€1.27
€2.29
€0.76

Je betaalt
Naar zone 3
€2.29
€2.29
€2.29
€1.02

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
€0.07
€0.51
€0.51
Gratis

Naar zone 2
€0.51
€0.51
€0.51
Gratis

Naar zone 3
€0.51
€0.51
€0.51
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
€0.24
€1.02
€1.02
Gratis

Naar zone 2
€1.02
€1.02
€1.02
Gratis

Naar zone 3
€1.02
€1.02
€1.02
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.
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 betaal je per seconde met een minimum van 30 seconden. Voor gebeld worden binnen zone 1 betaal je per seconde.
2

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

T-Mobile Buitenland: Tijdelijk internetten in het buitenland
Travel & Surf XS-pas
Prijs
Volume
Geldigheid

In zone 1
€1.95
20 MB
24 uur

In zone 2
€4.99
15 MB
24 uur

In zone 3
€9.99
10 MB
24 uur

Travel & Surf S-pas
Prijs
Volume
Geldigheid

In zone 1
€4.99
60 MB
3 dagen

In zone 2
€9.99
50 MB
3 dagen

In zone 3
€19.99
25 MB
3 dagen

Travel & Surf M-pas
Prijs
Volume
Geldigheid

In zone 1
€14.99
250 MB
7 dagen

In zone 2
€14.99
100 MB
7 dagen

In zone 3
€29.99
50 MB
7 dagen

Travel & Surf L-pas
Prijs
Volume
Geldigheid

In zone 1
€24.99
500 MB
14 dagen

Internet in het buitenland zonder Travel & Surf pas

In zone 1
€0.24

In zone 2
€2.50

In zone 3
€5.00

Prijs per MB1

De Travel & Surf XS-, S-, M- en L-passen worden automatisch beëindigd na het verstrijken van de geldigheidsduur of het internetlimiet. Het is daarna mogelijk om een nieuwe pas af te sluiten. Uw
verbruik wordt afgerond per kb.
1

Je gebruik wordt in het buitenland per dag vastgesteld en in zone 1 afgerond per kb en in zone 2 en 3 naar boven afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan. In zone 1, 2 en 3 gezamenlijk geldt
een maandelijkse limiet van €60,50, tenzij je gekozen hebt 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.
.
Overstappen
Met T-Mobile PrePaid kun je gemakkelijk overstappen naar T-Mobile Abonnee. Je behoudt dan hetzelfde mobiele nummer. Bij het overstappen van PrePaid naar PostPaid gelden de aansluitkosten
van het gewenste abonnement.
Voorwaarden prijslijst
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw, afgerond op 2 decimalen. Geldig vanaf 1 juli 2014. (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 Voordeel, tarieven inclusief btw, afgerond op 2 decimalen.
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