T-Mobile Stel Samen & Stel Bij TABLET
Basis Service

Snelheid

Startabonnement (Altijd online)

128 Kbps/ 64 Kbps

U betaalt
per maand

Bellen

U betaalt

Beltarief
Internet bundels1

€ 7,50

per minuut
Downloadsnelheid
in Mbps

Uploadsnelheid
in Mbps

Geen Internet bundel

128 Kbps

64 Kbps

€ 0,30
U betaalt

per maand

€ 0,00

Internet S - 1 GB incl. 50 MB EU

120 Mbps

50 Mbps

per maand

€ 10,00

Internet M - 3 GB incl. 100 MB EU

120 Mbps

50 Mbps

per maand

€ 15,00

Internet L - 6 GB incl. 250 MB EU en datavrije muziek

120 Mbps

50 Mbps

per maand

€ 20,00

Internet XL - 20 GB incl. 250 MB EU en datavrije muziek

120 Mbps

50 Mbps

per maand

€ 30,00

MB-aanvullers2

Snelheid

U betaalt

100 MB-aanvuller

Snelheid van uw internet bundel

per keer

€ 2,50

500 MB-aanvuller

Snelheid van uw internet bundel

per keer

€ 5,00

1000 MB-aanvuller

Snelheid van uw internet bundel

per keer

€ 7,50

Snelheid van uw internet bundel

per keer

€ 12,50

Snelheid van uw internet bundel

per keer

€ 20,00

(alleen beschikbaar vanaf een internet bundel van 1 GB of groter)

2000 MB-aanvuller
(alleen beschikbaar vanaf een internet bundel van 2 GB of groter)

5000 MB-aanvuller
(alleen beschikbaar vanaf een internet bundel van 5 GB of groter)

De aansluitkosten voor T-Mobile Stel Samen & Stel Bij Tablet zijn € 53,39 per activering. Alle T-Mobile Stel Samen & Stel Bij Tablet abonnementen zijn te gebruiken voor mobiel internet binnen Nederland.
Voor gebruik van data in het buitenland gelden andere voorwaarden, deze kosten staan verderop vermeld in deze prijslijst. Overgebleven data kunt u niet meenemen naar volgende maanden.
Met het T-Mobile Stel Samen & Stel Bij Tablet abonnement kunt u zelf kiezen welke bundels u wilt. U dient minimaal de Basis Service af te nemen. De minimale contractduur bedraagt 12 of 24 maanden,
afhankelijk van het bij aanvang gekozen aanbod. Aanvullend op de Basis Service kunt u voor de aangegeven duur internetbundels afnemen. U kunt eenmaal per maand uw bundels verhogen, verlagen of
uitzetten. De wijziging gaat per direct in. Op de Overeenkomst met T-Mobile kunnen kortingen staan welke gelden op het moment dat de overeenkomst is ingegaan. Indien u uw bundel voor Internet tijdens
de duur van de overeenkomst naar boven of naar beneden bijstelt, kan de vermelde korting wijzigen. Een nieuwe korting is geldig vanaf het moment dat de wijziging ingaat. Waar hierna in deze prijslijst
de definitie Beltarief gebruikt wordt, wordt bedoeld het hierboven genoemde beltarief. Gesprekken worden per seconde afgerekend met een minimum van een minuut. Voor bellen naar, in of vanuit het
buitenland en Servicenummers gelden andere tarieven en deze worden apart afgerekend.
In het geval van datavrije muziek geldt dit alleen in Nederland, is dit exclusief eventuele abonnementsgelden van een muziekstreamingdienst en afhankelijk van het actuele aanbod van aangesloten
muziekstreamingdiensten. Kijk voor het actuele overzicht van aangesloten muziekstreamingdiensten op www.t-mobile.nl
											
1
Na het bereiken van uw Internet bundellimiet wordt de snelheid teruggebracht naar de snelheid van het Startabonnement. U ontvangt een waarschuwings-sms bij het bereiken van 80% van uw internet
bundel én bij het volledig verbruiken van uw internet bundel. Voor data gebruik in het buitenland gelden andere tarieven. Gebruik van internet wordt per 1 kB verrekend. MB’s zijn een maand houdbaar na
aankoop. In combinatie met internetbundels L en XL zal de snelheid van het Startabonnement geen 128Kbps / 64Kbps zijn maar 384Kbps/64Kbps.
Op het 3G-netwerk is de maximale snelheid 15/3 Mbps. Voor 4G gelden maximale snelheden van 120/50 Mbps.
U kunt elke maand een deel van uw internetbundel (EU MB’s) ook gebruiken in zone 1, zonder extra kosten. Het aantal EU MB’s is afhankelijk van de gekozen internetbundel en van het op dat moment (u
bent in de EU) beschikbare MB’s in uw internetbundel. U ontvangt een notificatie bij het volledig verbruiken van uw EU MB’s. Om MB’s in de EU te kunnen gebruiken dient u ‘Dataroaming’ op uw toestel te
activeren. Na verbruik van uw resterende EU MB’s kunt u eventueel verder internetten in het buitenland door het aanschaffen van een Travel & Surf pas.					
						
2
MB-aanvuller is alleen beschikbaar bij gebruik van een internet bundel en is geldig tot het einde van de factuurmaand. U kunt meerdere MB-aanvullers per maand aanschaffen. U ontvangt een
waarschuwings-sms bij het bereiken van 80% én bij het volledig verbruiken van uw MB-aanvuller. Voor data gebruik in het buitenland gelden andere tarieven.

T-MOBILE MB-VERDELER
U betaalt
Eenmalig¹

€ 14,99

T-Mobile MB-verdeler 1 SIM (097-nummer)

T-Mobile MB-verdeler aansluitkosten

Per maand

€ 0,00

T-Mobile MB-verdeler 2 SIM (097-nummer)

Per maand

€ 0,00

¹ T-Mobile MB-verdeler aansluitkosten zijn van toepassing iedere keer als u T-Mobile MB-verdeler toevoegt aan uw abonnement. Deze aansluitkosten zijn ongeacht keuze voor T-Mobile MB-verdeler 1 SIM of
T-Mobile MB-verdeler 2 SIM.
Met MB-verdeler kunt u uw internet- en SMS bundel tegelijkertijd gebruiken op maximaal 2 extra 097-simkaarten die hier aan gekoppeld zijn. T-Mobile MB-verdeler wordt onderdeel van uw Overeenkomst
zodra u deze Dienst hebt geactiveerd. Om gebruik te kunnen maken van de MB-verdeler voordeelbundel heeft u aanvullend een internet bundel nodig. De voorwaarden van de Internet- en SMS bundel zoals
hierboven omschreven zijn overeenkomstig van toepassing op de T-Mobile MB-verdeler.
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T-Mobile MB-verdeler heeft een minimale duur van een maand. Na één maand kunt u elk moment de bundel aanpassen of verwijderen. Deze wijziging gaat per direct in. T-Mobile brengt dan de maandelijkse
kosten pro rata bij u in rekening.

