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Handleiding T-Mobile
TV gebruiken

AAN DE SLAG MET
T-MOBILE TV
T-Mobile TV is verrassend persoonlijk TV-kijken. Waar en wanneer
jij wilt. Kijk live, pauzeer, ga terug naar het begin of bekijk een
programma tot zeven dagen terug. Cloud Opnemen en vele mooie
extra’s. In deze handleiding lees je hoe je het meeste uit T-Mobile
TV haalt en ontdek je wat de mogelijkheden zijn. Veel plezier!
2

INHOUD
1

TV-kijken

4

			 Persoonlijke TV-pincode

6

			 TV-kijken

6

			 Het hoofdmenu

8

			 De Mini Gids

9

			 Hoe gebruik je de gids?

10

			 Een herinnering instellen

10

			 Kinderslot

11

			 Je favoriete zenders

12

5

			 Terug Kijken

6

Persoonlijke Kijkprofielen

			 Persoonlijke Kijkprofielen

14

			 Persoonlijke aanbevelingen

15

			 Wijzigen van je toestemming

15

3

Live pauzeren

			 TV pauzeren

4

Begin gemist

			 Begin gemist

3

14

16

Films & Series

				Videoshop

7

Zoeken

			 Gemakkelijk zoeken

8
2

Terug Kijken

Verder Kijken

			 Verder kijken

9

Cloud Opnemen

18
18

19
19

20
20

21
21

22

			 Cloud Opnemen

22

			 Opnames inplannen via de gids

22

			 Mijn opnames

23

10

26

16

17
17

À la Carte

			 À la Carte

26

1

TV KIJKEN

JE AFSTANDSBEDIENING
Tijd om je afstandsbediening te leren kennen!
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1.

TV

TV in- en uitschakelen (indien afstandsbediening is gekoppeld aan TV)

2.

Source

De signaalbron op je TV aanpassen, bijv. HDMI1, Scart etc.

3.

Play / Pauze

Afspelen en pauzeren

4.

TV BOX

De T-Mobile TV Box op stand-by zetten / weer inschakelen

5.

Opnames

Direct naar je opnames

6.

Stop

Stoppen met afspelen of pauzeren

7.

TV/Radio

Eenvoudig wisselen tussen radio en tv zenders

8.

Rec

Opname starten

9.
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Terugspoelen

Terugspoelen

10.

Vooruitspoelen

Vooruitspoelen

11.

OK

Bevestigen van je keuze

12.

Navigatietoetsen

Navigeren in vier richtingen

13.

Terug

Terug naar vorige TV-programma of terug naar vorige TV-zender (bij live TV kijken)

14.

Menu

Sluiten van een menu of stoppen met afspelen

15.

Sluiten

TV-Menu openen en sluiten

16.

Volume +/-

Volume harder of zachter zetten

17.

Mute

Geluid aan/uit

18.

Zappen

Zender omhoog of omlaag

19.

Gids

TV-gids openen en sluiten

20.

Rode knop

Toegang tot Menu opties of Filters

21.

Groene knop

Specifieke functies: Ga 24 uur terug binnen de TV-gids

22.

Gele knop

Specifieke functies: Ga 24 uur vooruit binnen de TV-gids

23.

Blauwe knop

Specifieke functie: Start Begin Gemist (indien beschikbaar bij de betreffende zender of programma).

24.

0-9

Zender kiezen. Combineer knoppen voor zenders hoger dan 9

25.

Info

Programma informatie openen en sluiten

26.

TXT

Teletekst openen (alleen bij DSL)

PERSOONLIJKE TV-PINCODE
Bij T-Mobile Thuis krijg je je persoonlijke TV-klantnummer en TV-pincode voor TV kijken. Deze TV-Inloggegevens vind
je in My T-Mobile Thuis, onder Instellingen en dan TV. Je gebruikt ze om je TV Box te registreren of om overal in de EU
TV te kijken met TV Anywhere, om films te bestellen in de Videoshop en om bijvoorbeeld Kijkprofielen in te stellen.
Kijk hier voor jouw TV-inloggegevens: thuismy.t-mobile.nl
TV-KIJKEN
Aan- en uitzetten van je TV Box
Als de TV Box uit staat, brandt er een rood lampje. Druk op
Er brandt nu een blauw lampje.
Zappen tijdens het kijken en luisteren
Of je nu TV kijkt of luistert naar de radio, met

om de box aan te zetten.

zap je snel door alle zenders.

Programma informatie
, dan zie je een korte beschrijving van het programma dat je nu kijkt. kijkt en kan je
Druk tijdens het kijken op
Begin Gemist kiezen wanneer dit beschikbaar is.
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Gids
Als je een overzicht wilt zien van alle TV-zenders en de programmering, druk dan op

om de Gids te openen.

Switchen tussen televisie en radio
Druk op de
knop om eenvoudig te wisselen tussen TV en Radio.
TV-kijken met TV Anywhere
Met TV Anywhere kijk je overal in de EU naar je favoriete programma’s, series en films. Je kunt pauzeren en zelfs
tot zeven dagen terugkijken. Zo kijk je TV waar, hoe en wanneer je wilt! Log in met je TV-inloggegevens op
www.t-mobiletv.nl

7

HET HOOFDMENU
In dit menu vind je de Videoshop, Film1 en gratis Films & Series.
Account
In dit menu vind je o.a. Cloud Opnemen,
Kijkprofielen, gehuurde Films en
Instellingen.
Zoeken
In het ZOEKEN menu kan je eenvoudig
zoeken naar je favoriete programma of
zender.
Thuis
Onder THUIS vind je de opties: Favoriete
Zenders, Wissel Profiel en Verder Kijken.
Op TV
Onder OP TV vind je de opties:
TV Gids, Terug Kijken en Radio.
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DE MINI GIDS
De Mini Gids vertelt je kort over het programma waarnaar je kijkt. De Mini Gids verschijnt als je zapt, de
gebruikt of op
drukt. Je ziet de titel en tijden van het programma dat nu op staat.

~

}

Beweeg je met naar rechts om te zien je welke programma’s er later nog op deze zender komen.
Beweeg
naar boven of beneden om te zien welke programma’s er nu op andere zenders zijn.

~

Beweeg je met

|naar links dan zie je welke programma’s er eerder uitgezonden zijn.

om een zender te selecteren tijdens het navigeren in de Mini Gids.
Druk op
Druk je op
bij een programma dat nog niet is begonnen, dan krijg je de meer informatie over dat programma.
Je kunt dan een Herinnering instellen of een opname inplannen wanneer je een abonnement hebt op Cloud Opnemen.
Druk je op
af te spelen.
Druk op
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bij een programma dat is uitgezonden, dan krijg je de mogelijkheid om het programma via Terug Kijken

om de Mini Gids weer af te sluiten.

HOE GEBRUIK JE DE GIDS?
Als je op
drukt, kom je in het programmaoverzicht. Je kunt ook op
drukken en daarna TV Gids selecteren
onder
OP TV. De magenta verticale balk geeft aan wat er op dit moment wordt uitgezonden. Als je een programma
selecteert, wordt dat aangegeven met een magenta randje. Druk op om een dag vooruit te gaan in de tijd. Wil je
terug in de tijd, druk dan op om hele dagen terug te gaan.
voor meer informatie of druk direct op
om het
• Selecteer je een programma uit het verleden? Druk op
programma via TERUG KIJKEN af te spelen.
• Selecteer je een programma dat nu of straks op TV is? Druk dan op
of
voor meer informatie over dit
programma.
EEN HERINNERING INSTELLEN
Binnen Gids kun je een herinnering instellen, zodat je een seintje krijgt als een programma begint. Je kunt dan op tijd
overschakelen naar dit programma. Open de Gids, selecteer het programma en druk op
of
. In het submenu
van de programma-informatie staat de optie Stel herinnering in. Vanaf nu staat er in de Gids en de Mini Gids een
bij het programma.
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KINDERSLOT
Je kunt per KIJKPROFIEL een leeftijdsrestrictie instellen. Programma’s worden dan op basis van Kijkwijzer informatie
vergrendeld zodra deze niet voldoet aan de leeftijdsgrens. Voor meer info over profielen, check dan hoofdstuk 2
Kijkprofielen in deze handleiding.
Als je wilt dat kinderen bepaalde TV-zenders helemaal
niet kunnen bekijken, kun je deze vergrendelen met het
Kinderslot. Ga naar ACCOUNT en kies MIJN ZENDERS.
Selecteer de zender die je wilt vergrendelen en selecteer
/ . Druk op
om een geselecteerde zender te
vergrendelen of weer vrij te geven.

Wanneer je een zender weer wilt ontgrendelen, moet je dit bevestigen met je TV-pincode. Je TV-pincode vind je in
My T-Mobile Thuis: t-mobile.nl⁄tv-inloggegevens
Een geblokkeerde zender gaat op zwart. In de Gids en Mini Gids zie je een
programmanaam.
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achter het logo van de zender en de

Een vergrendeling tijdelijk opheffen
Als je tijdelijk een vergrendelde zender wil vrijgeven, selecteer je de geblokkeerde zender en druk je op Ontgrendel.
Voer nu je TV-pincode in.
Een vergrendeling helemaal opheffen
Ga weer naar MIJN ZENDERS en selecteer de zender die je wilt vrijgeven en druk op
Klaar!
JE FAVORIETE ZENDERS
Zijn er zenders waar je vaak naar kijkt?
Dan kan je een zender als favoriet
instellen. Je kunt dan al je favoriete zenders
in één overzicht vinden bij FAVORIETE
ZENDERS in het THUIS menu.
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. Voer je TV-pincode in.

Favoriet direct instellen
Wanneer je naar je favoriete zender aan het kijken bent, kun je deze direct als favoriet instellen door op de
drukken. Kies in het menu Voeg toe aan favorieten.

knop te

Meerdere zenders toevoegen of verwijderen
Ga naar het menu ACCOUNT en selecteer MIJN ZENDERS. Kies de zenders die je wilt toevoegen of verwijderen en
selecteer
. Druk op
om de zender vervolgens toe te voegen of te verwijderen.
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PERSOONLIJKE KIJKPROFIELEN

PERSOONLIJKE KIJKPROFIELEN
Na het inloggen en het instellen van Persoonlijke aanbevelingen*, maak je persoonlijke profielen aan voor ieder
gezinslid. Je kunt meerdere profielen aanmaken, zodat elke TV-kijker een persoonlijke TV-ervaring heeft.
Met het Admin profiel (te herkennen aan
) kun je:
• (Sub)Profielen aanmaken en verwijderen
• De leeftijdsrestrictie van profielen instellen
• De pincode van profielen wijzigen
• Aankopen doen in de Videoshop en À la carte
• Toestemming geven voor het kijken van programma’s boven leeftijd restrictie
Bij het gebruik van je Admin profiel heb je altijd de TV-pincode nodig die je van T-Mobile hebt ontvangen.
Met de (sub)profielen kun je:
•
•
•
•
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Profiel als standaard profiel instellen op een apparaat
Avatar instellen en wijzigen
De pincode van het eigen profiel wijzigen
Toestemming geven voor het verzamelen van persoonlijke kijkgegevens*

Het wijzigen van persoonlijke kijkprofielen kunt je
doen door in het menu naar ACCOUNT te gaan en
dan PROFIELEN te kiezen.
*Geef je geen toestemming, dan tonen we aanbevelingen
op basis van het algemene TV kijkgedrag.

PERSOONLIJKE AANBEVELINGEN
Log je voor het eerst in met een profiel of op een
nieuw apparaat? Dan vragen we jouw toestemming
voor het gebruik van kijkgegevens. Deze kijkgegevens
worden volledig geanonimiseerd gebruikt als basis
voor de kijksuggesties die je krijgt.
WIJZIGEN VAN JE TOESTEMMING
Je kunt dit ook weer wijzigen. Ga hiervoor in het menu
naar ACCOUNT en kies INSTELLINGEN. Bij de optie
PRIVACY kan je het verzamelen van kijkgegevens
AAN of UIT zetten.
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LIVE PAUZEREN

TV PAUZEREN
Trek in koffie of moet de kat naar buiten? Doe wat jij wilt én mis niks met Live Pauzeren. Met T-Mobile TV heb je
standaard beschikking tot Pauzeren. Zo hoef je niets te missen. Met
pauzeer je de uitzending. Er verschijnt een
pauzeteken en een voortgangsbalk in beeld. In de pauze-stand kun je niet naar een andere zenders zappen. Als je toch
zapt, krijg je een waarschuwing dat je de gepauzeerde uitzending verlaat. Bevestig dan je keuze om naar een andere
zender te gaan.
Je kunt een programma altijd terugspoelen en op diverse zenders is vooruit spoelen toegestaan. Je kunt tot maximaal
twee uur pauzeren. Druk op
om weer verder te kijken.
Druk je tijdens een gepauzeerd programma op
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of

, dan ga je terug naar de live-uitzending.
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BEGIN GEMIST

BEGIN GEMIST
Nog een extra rondje door het park? Of lekker lang in bad liggen? Waarom niet. Met Begin Gemist kun je programma’s
waar je middenin valt, gewoon vanaf het begin bekijken. Zolang het programma nog bezig is, kun je teruggaan naar
het begin van het programma, om het daarna in alle rust uit te kijken. Of het nu vijf minuten bezig is, of nog maar vijf
minuten duurt.
Programma’s met Begin Gemist herken je aan
het teken in de Mini Gids. Druk op van
je afstandsbediening en start bij het begin van
het programma. Je kunt het hele programma
terugkijken en tot twee uur lang pauzeren met
. Je kunt op diverse zenders vooruit spoelen.
Begin Gemist kan je ook starten door op
te drukken en dan Begin Gemist te kiezen.
Wil je terug naar Live TV? Druk dan op
of
op je afstandsbediening. Je krijgt dan de melding
dat je terug wilt naar Live TV.
17
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TERUG KIJKEN

TERUG KIJKEN
Heb je een programma gemist en ben je ook vergeten het op te nemen? Op alle apparaten kun je programma’s
gratis 7 dagen lang terugkijken. Dit kan op verschillende manieren.
Terug kijken via de gids
Open de Gids en selecteer de zender van het programma dat je wilt terugkijken. Blader met
naar het programma dat
je wilt bekijken en druk op
. Je kunt ook eenvoudig een dag terug in de tijd bladeren door telkens op
te drukken.

|}

Terug kijken via het menu
Open via OP TV en TERUG KIJKEN het menu. In dit menu staan alle zenders waar TERUG KIJKEN beschikbaar is bij
elkaar. Kies met
de gewenste zender. Blader vervolgens met
door de programma’s heen en selecteer het
programma dat je wilt bekijken. Druk op
. De Gids wordt nu geopend met het programma dat je hebt gekozen.
Druk nogmaals op
om het programma te starten. Heb je een zender gekozen en wil je naar een specifiek dag?
Druk dan op
om de gewenste dag te kiezen.

~

|}

Zoekfunctie
Open de zoekfunctie via ZOEKEN in het TV menu. Voer de eerste letters van het programma in als zoekopdracht.
Blader met
naar het programma dat je wilt bekijken. Druk op
. De Gids wordt nu geopend met het
programma dat je hebt gekozen. Druk nogmaals op
om het programma te starten.

|}~
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FILMS & SERIES

VIDEOSHOP
In onze Videoshop huur je de nieuwste films zonder reclame. Ga naar Films & Series en dan naar Videoshop. Je ziet
nu de populairste films op dit moment. Even verder zoeken? Bekijk de verschillende genres of gebruik de zoekfunctie
om die ene film te vinden.
Een film huren
Film gevonden? Bevestig je keuze met
. Je ziet nu meer informatie over de film en kunt meteen de trailer bekijken
of de film in Favorieten zetten. Wil je de film huren, selecteer dan Huren en voer je TV-pincode in. Staat de popcorn
klaar? De film start direct!
Film1
Voor de mooiste en nieuwste films hoef je de
deur niet meer uit. Want met Film1 kijk je naar
bioscoophits uit alle genres. Op 4 kanalen of
On Demand op je TV, tablet of smartphone.
Zoveel films kijken als je wilt, waar en wanneer
je maar wilt! Film1 kan je eenvoudig bestellen
via thuismy.t-mobile.nl
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ZOEKEN

GEMAKKELIJK ZOEKEN
In het TV-menu kun je via de optie ZOEKEN gemakkelijk zoeken naar content. Je kunt o.a. zoeken op de titel van een
programma of film, op de tekst in de beschrijving van een programma of film bijvoorbeeld. De zoekresultaten worden
gegroepeerd op:
• TV-programma’s
• Films & Series
• TV-zenders
Heb je het programma of de film
gevonden? Dan kan je hem selecteren
en direct bekijken, of een herinnering
instellen of een opname inplannen.
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VERDER KIJKEN

VERDER KIJKEN
Gestopt met kijken en straks weer verder kijken?
We onthouden waar je gestopt bent met kijken.
Super easy weer Verder kijken dus!
Je vindt Verder Kijken in het TV-menu onder THUIS
en dan Verder Kijken. In het Verder Kijken menu zie
je de volgende categorieën:
• Terug Kijken: hier staan alle programma’s
die je via Terug Kijken hebt bekeken
• Opnames: hier staan alle opnames die je eerder
hebt bekeken
• Films & Series: alle bekeken content uit de Videoshop, Film1 of Gratis Series
• Favorieten: hier staan alle Films of Series die je als favoriet hebt ingesteld
Je kunt bekeken programma’s ook uit de lijst verwijderen door het
te selecteren en op
te drukken. Je kunt dan meerdere programma’s selecteren. Selecteer dan nogmaals het
en bevestig dat je de
selectie wilt verwijderen.
21

21

9

CLOUD OPNEMEN

CLOUD OPNEMEN
Op de volgende pagina’s leggen we uit hoe je programma’s kunt opnemen om terug te kijken wanneer het jou uitkomt.
Neem een onbeperkt aantal programma’s tegelijk op in de Cloud. Een harddiskrecorder is dus niet meer nodig.
Opnames zijn maximaal 1 jaar beschikbaar.
OPNAMES INPLANNEN VIA DE GIDS
Alleen met Cloud Opnemen kun je programma’s opnemen. Om een opname in te plannen open je Gids en
selecteer je het programma dat je wilt opnemen. Druk nu op
. Het menu OPNAME INSTELLINGEN verschijnt
met de instellingen voor de opname.
• Eenmalige opname: hiermee neem je alleen het gekozen programma op.
• Herhalende opname: wanneer het programma onderdeel is van een seizoen of serie kan je meteen de hele serie
of het hele seizoen opnemen.
Druk op BEVESTIGEN om de opname in te plannen. Er verschijnt een
bij het programma.
Het programma wordt voor je opgenomen. Je kunt ook een opname inplannen via de programma-informatie:
selecteer een programma in de Gids of Mini Gids,druk op
of
en kies daarna voor Opnemen.
Je kunt extra opnametijd instellen. Zowel extra tijd vooraf als achteraf.
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MIJN OPNAMES
Om opnames terug te kijken, druk je op
. Of je drukt op
en kiest ACCOUNT en selecteert
MIJN OPNAMES. Je opnames staan in drie categorieën: Cloud Opnemen, Geplande Opnames en Handmatige
Opnames.
• Onder Cloud Opnemen staan alle opnames
• Onder Geplande Opnames staan alle opnames
die staan ingepland
• Onder Handmatige Opnames kun je naar eigen
wens op een zender een opname instellen
Opnames bekijken
Kies een opname onder Cloud Opnemen. Selecteer het programma dat je wilt bekijken en druk op
.
Kies vervolgens de aflevering die je wilt bekijken en druk op
. De opname wordt direct afgespeeld. Je kunt tijdens
het bekijken van de opname altijd pauzeren, vooruit- en terugspoelen.
Tip! Je kunt wanneer je een opname bekijkt heel eenvoudig doorspoelen. Wil je bijvoorbeeld naar de 25e minuut
binnen de opname? Druk dan
in op j de afstandsbediening en wacht tot de opname naar de 25e minuut sprint.
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Opslagruimte
Onderin het menu zie je hoeveel opslagruimte er nog over is. Opslag vol? Dan kun je geen nieuwe opnames meer
inplannen en ook geplande opnames worden niet gemaakt. Verwijder oude opnames om ruimte te maken.
Opname starten tijdens het kijken
Tijdens het kijken een programma opnemen? Druk dan op
. Je krijgt het menu OPNAME INSTELLINGEN om de
opname te bevestigen. De opname stopt vanzelf wanneer het programma afloopt, en je kunt gewoon naar een andere
zender zappen als je dat wilt.
Start- of eindtijd bewerken
Wil je de start- of eindtijd van een opname wijzigen? Druk dan op
of ga in het menu naar ACCOUNT en kies
OPNAMES. Ga naar Geplande Opnames en selecteer de gewenste opname. Selecteer
en druk op
. Hier kun
je extra tijd voor of na de opname instellen.
Een opname annuleren
Je kunt een opname annuleren via de programma-informatie. Selecteer het programma in de Gids en kies
Opname annuleren.
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Opnames kun je ook annuleren via het opname-menu. Druk op
en ga naar Geplande Opnames. Selecteer
en druk op
. Selecteer dan de opname(s) die je wilt annuleren en selecteer opnieuw . Druk op
en bevestig
dat je de selectie wilt verwijderen.
Een opname verwijderen
Druk op
en ga naar Cloud Opnemen. Selecteer
en druk op
. Selecteer dan de opname(s) die je wilt
verwijderen en selecteer opnieuw . Druk op
en bevestig dat je de selectie wilt verwijderen.
Opnames filteren
Wil je de opnames filteren? Dit doe je door in het
Opnames menu op
te drukken. Een filter menu
verschijnt en je kunt vervolgens filteren op een
eenmalige opname of herhalende opnames en je
kunt sorteren op eerste of laatste opname eerst.
Opnames sorteren
Je kunt het overzicht onder Opnames ook sorteren
op datum. Dit doe je door in het Opnames menu
op
te drukken. Een filter menu verschijnt.
Selecteer bij Sorteer de optie ‘Laatste’ of ‘Eerste’.
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À LA CARTE

À LA CARTE
Zoek je iets speciaals? Dat kan via het À La Carte menu. Ga hiervoor in het TV-menu naar ACCOUNT en kies
À La Carte. Bestel eenvoudig losse zenders via je afstandsbediening voor minimaal een maand. Het abonnement
loopt daarna automatisch door. Wil je het weer opzeggen? Dat is net zo eenvoudig in je TV-menu te regelen als het
aanzetten ervan.
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HEB JE VRAGEN?
T-Mobile Klantenservice
• Online Service: t-mobile.nl/klantenservice/thuis
• T-Mobile Community: t-mobile.nl/vragen
• Chat: t-mobile.nl/klantenservice#contact
• My T-Mobile Thuis: thuismy.t-mobile.nl
Heb je een vraag voor ons of andere klanten?
Ga dan naar de T-Mobile Community. Like ons op
Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes en acties.
@tmobile_webcare
facebook.com/tmobilenl
community.t-mobile.nl
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