T-Mobile Zakelijk Optimaal ‘06.
aansluiting¹::
Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde aansluiting
U betaalt per maand
Beltarieven per aansluiting per bestemmingscategorie per maand:²
Naar Vast, Voicemail en t-zones (zonder GPRS functionaliteit)
Naar T-Mobile mobiel nummer
Andere mobiele nummers in piekuren ma. t/m vrij. van 08:00-20:00 uur
Andere mobiele nummers in daluren van 20:00-08:00 uur en weekeinde
Starttarief (voor alle bestemmingscategorieën)
Sms versturen³
Per bericht van maximaal 160 tekens

Bij 22-9
aansluitingen

Bij 1010-19
aansluitingen

€ 12,50

€ 11,25

Bij 5050-99
aansluitingen

€ 10,00

€ 9,38

Bij 100100-249
aansluitingen
€ 8,75

Bij 250 en >
aansluitingen
€ 7,75

≤ 60 minuten
€ 0,09 per min.
€ 0,10 per min.

> 60 minuten
€ 0,08 per min.
€ 0,09 per min.

> 120 minuten
€ 0,07 per min.
€ 0,08 per min.

> 240 minuten
€ 0,06 per min.
€ 0,07 per min.

€ 0,18 per min

€ 0,17 per min.

€ 0,16 per min.

€ 0,15 per min.

€ 0,14 per min.
€ 0,02 per gesprek

€ 0,13 per min.
€ 0,02 per gesprek

€ 0,12 per min.
€ 0,02 per gesprek

€ 0,11 per min.
€ 0,02 per gesprek

< 20 berichten
€ 0,18

≥ 20 berichten
€ 0,15

≥ 50 berichten
€ 0,13

≥ 150 berichten
€ 0,12

≤ 50 Mb

>50
50 Mb

€ 0,84

€ 0,59

T-Mobile t-t-zones
4
U betaalt per Mb

Standaard
€ 2,00

T-Mobile internet ³
Breedband internet per Mb5
HotSpot per Mb

Standaard

6

Bij 2020-49
aansluitingen

€ 2,00

web’n’walk
web’n’walk Standard

Maximale snelheid
384/ 64 Kbps

web’nwalk Plus

1 Mbps/ 384 Kbps
Inclusief mobile TV

Onbeperkt gebruik
7

Tot 2 Gb

€ 8,36 per maand
€ 12,56 per maand

T-Mobile Zakelijk Optimaal Sim Only ‘06.
aansluiting¹::
Maandelijkse abonnementskosten per geactiveerde aansluiting

Bij 22-9
aansluitingen

Bij 1010-19
aansluitingen

U betaalt per maand

€ 8,75

€ 7,88

Beltarieven per aansluiting per bestemmingscategorie per maand: ²
Naar Vast, Voicemail en t-zones (zonder GPRS functionaliteit)

≤ 60 minuten
€ 0,06 per min.

> 60 minuten
€ 0,05 per min.

> 120 minuten
€ 0,04 per min.

> 240 minuten
€ 0,03 per min.

Naar T-Mobile mobiel nummer
Andere mobiele nummers in piekuren ma. t/m vrij. Van 08:00-20:00 uur
Andere mobiele nummers in daluren van 20:00-08:00 uur en weekeinde

€ 0,07 per min.
€ 0,12 per min
€ 0,09 per min.

€ 0,06 per min.
€ 0,11 per min.
€ 0,08 per min.

€ 0,05 per min.
€ 0,10 per min.
€ 0,07 per min.

€ 0,04 per min.
€ 0,09 per min.
€ 0,06 per min.

€ 0,014 per gesprek

€ 0,014 per gesprek

€ 0,014 per gesprek

€ 0,014 per gesprek

< 20 berichten
€ 0,12

≥ 20 berichten
€ 0,10

≥ 50 berichten
€ 0,09

≥ 150 berichten
€ 0,08

≤ 50 Mb

>50
50 Mb

€ 0,59

€ 0,41

Starttarief (voor alle bestemmingscategorieën)
Sms versturen³
Per bericht van maximaal 160 tekens
T-Mobile t-t-zones 4
U betaalt per Mb

Standaard
€ 1,40

T-Mobile internet³
internet³
Breedband internet per Mb5
HotSpot per Mb5

Standaard

web’n’walk6
web’n’walk Standard
web’nwalk Plus

Bij 2020-49
aansluitingen

Bij 5050-99
aansluitingen

€ 7,00

€ 6,57

Bij 100100-249
aansluitingen
€ 6,13

Bij
Bij 250 en >
aansluitingen
€ 5,43

€ 1,40
Maximale snelheid
384/ 64 Kbps
1 Mbps/ 384 Kbps
Inclusief mobile TV

Onbeperkt gebruik
Tot 2 Gb7

€ 8,36 per maand
€ 12,56 per maand

Vast:
Vast nummers waarvan de eerste cijfers een geografische bestemmingen als bedoeld in het Nederlandse ‘Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten’ aanduiden. T-Mobile mobiel
nummer:
nummer mobiel nummer dat aangesloten is op het openbare mobiele telecommunicatienetwerk van T-Mobile. Andere mobiele nummers:
nummers mobiele nummers die aangesloten zijn op een
openbaar mobiel telecommunicatienetwerk van een andere Nederlandse aanbieder.
Voor mobiel verkeer van en naar betaalde servicenummers, diensten, shortcodes e.d. en verkeer van, naar en in het buitenland gelden andere tarieven en voorwaarden.
In deze toelichting zijn de tarieven van T-Mobile Zakelijk Optimaal gebruikt. ¹ Dit tarief geldt vanaf de eerste aansluiting. 13 aansluitingen bijvoorbeeld, kost u 13 x € 11,25 = € 146,25 per
maand. ² De tarieven worden per individuele aansluiting, per afzonderlijke bestemmingscategorie en per (factuur)maand berekend. Belt u met een bepaalde aansluiting in een maand
bijvoorbeeld 90 minuten naar Vast, dan betaalt u 90 x 8 cent = € 7,20 (exclusief starttarief). ³ Dit tarief wordt per individuele aansluiting per (factuur)maand berekend en geldt vanaf het
eerste sms-bericht respectievelijk de eerste Mb/minuut. Stuurt u met een bepaalde aansluiting bijvoorbeeld 23 sms-berichten en gebruikt u 15 Mb, dan betaalt u hiervoor 23 x 15 cent +
15 x 84 cent = € 16,05.
4
Uw gebruik van t-zones in Nederland wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 10 Kb. 5 Uw gebruik van internet/HotSpot in Nederland wordt per dag vastgesteld en naar
boven afgerond op 10 Kb. 6Alle web’n’walk abonnementen zijn geldig voor t-zones en internet via GPRS, UMTS, HSDPA in Nederland. 8 Na 2 Gb wijzigt de snelheid automatisch in
maximaal 384/ 64 Kbps. . web’n’walk Plus is uitsluitend bedoeld voor gebruik met een telefoon. Voor data gebruik geldt dat bij een oneigenlijk gebruik T-Mobile beperkingen kan stellen.
Van oneigenlijk gebruik is onder meer sprake wanneer het toestel en/of de simkaart wordt gebruikt in combinatie met een computer of laptop.
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T-Mobile Bedrijfsnet Modules
T-Mobile Bedrijfsnet Modules¹
Modules
Mobiel--Mobiel
Mobiel²²
T-Mobile Bedrijfsnet Mobiel
Voor oproepen tussen Groepsleden onderling3
nummers²²
Onbeperkt TT--Mobile nummers

U betaalt
€ 5,00 per aansluiting per maand
€ 0,00 per minuut
€ 5,00 per aansluiting per maand

Voor oproepen van Groepsleden naar T-Mobile nummers3

€ 0,00 per minuut

T-Mobile Bedrijfsnet MobielMobiel-Vast²
Vast²
3
Voor oproepen van Groepsleden naar Vaste bedrijfsaansluitingen
Vast--Mobiel
T-Mobile Bedrijfsnet Vast

€ 5,00 per aansluiting per maand
€ 0,00 per minuut

Maandkosten DSL-lijn
Van uw Vaste bedrijfsaansluitingen naar T-Mobile Groepsleden

Op aanvraag
€ 0,00 per minuut
€ 0,14 per minuut + € 0,05 starttarief per gesprek

Van uw Vaste bedrijfsaansluitingen naar overige Mobiele nummers

Op aanvraag

Project- en implementatiekosten

¹ T-Mobile Bedrijfsnet Mobiel-Vast is alleen mogelijk in combinatie met T-Mobile Bedrijfsnet Mobiel-Mobiel. De module Onbeperkt T-Mobile nummers is alleen mogelijk in combinatie met
Bedrijfsnet Mobiel-Mobiel. T-Mobile Bedrijfsnet Vast-Mobiel is alleen mogelijk in combinatie met T-Mobile Bedrijfsnet Mobiel-Vast. ² Bij ‘Direct terugbellen vanuit voicemail’ gelden de
Zakelijk Optimaal tarieven en niet de Module tarieven. 3 Alleen af te sluiten voor de gehele gebruikersgroep. Zie voor de definities van de met hoofdletters aangeduide gebruikte begrippen
de ’T-Mobile Zakelijk Optimaal voorwaarden’.
Modules
Module
T-Mobile Beheer

U betaalt
Gratis

Mobiele Kantoordiensten¹, deze dienst bevat: Verkort kiezen, Doorgeschakeld, Conference Call, Wisselgesprek en
Doorverbinden (Call transfer)

€ 20,00 per bedrijf per maand

T-Mobile Zakelijk en Privé²
T-Mobile Tijd- en Nummerblokkering²

€ 12,50 per bedrijf per maand
€ 25,00 per bedrijf per maand

¹ Alleen mogelijk in combinatie met T-Mobile Bedrijfsnet Mobiel-Mobiel. ² De modules ’T-Mobile Zakelijk en Privé’ en’T-Mobile Tijd- en Nummerblokkering’ kunnen niet gelijktijdig naast
elkaar worden gebruikt. Gedurende het jaar is het mogelijk om over te stappen.
T-Mobile Videotelefonie.
Videotelefonie
U betaalt binnen Nederland per minuut
U betaalt naar servicenummers per minuut

U betaalt per minuut
€ 0,42
Tarief servicenummer + € 0,42

Voor bellen met videotelefonie betaalt u per seconde plus een starttarief van € 0,05 per gesprek.
T-Mobile Mms.
Mms
Per mms-bericht

U betaalt
€ 0,42

Mms is geldig in Nederland voor het versturen van standaard mms-berichten naar Nederlandse mobiele nummers en naar e-mail adressen.
T-Mobile HotSpot.
T-Mobile WiWi-Fi Totaal
T-Mobile Wi-Fi Totaal

U betaalt
€ 20,59 per maand

T-Mobile Wi-Fi Totaal Internationaal

€ 28,99 per maand

T-Mobile Voicemail.
U betaalt
€ 23,80 per Beltarief

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

Kijk op www.t-mobile.nl/zakelijk
Beltarief

Direct terugbellen vanuit voicemail (in combinatie met Zakelijk Optimaal geldt het Zakelijk Optimaal beltarief en niet de TMobile Bedrijfsnet module tarieven)

Beltarief naar voicemail + beltarief naar nummer dat
teruggebeld wordt

T-Mobile Fax- en Dataservice.
E-mailen, internetten en faxen en databestanden versturen of ontvangen
Faxen versturen en surfen op internet

U betaalt
Beltarief + eenmalig € 12,61 aansluitkosten

Faxen en data versturen en ontvangen, inclusief faxmailbox en aparte fax- en datanummers

Beltarief + eenmalig € 12,61aansluitkosten
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T-Mobile BlackBerry.
T-Mobile BlackBerry
BlackBerry Instant E-mail
BlackBerry Solution (exclusief implementatie- en softwarekosten)
Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in Nederland

U betaalt
€ 10,00 per maand per aansluiting
€ 25,00 per maand per aansluiting
Gratis

Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in het buitenland

€ 7,50 per Mb¹

BlackBerry Instant E-mail Internationaal
BlackBerry Solution Internationaal (exclusief implementatie- en softwarekosten)
Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in Nederland

€ 40,00 per maand per aansluiting
€ 55,00 per maand per aansluiting
Gratis

Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in het buitenland
Gratis
¹ T-Mobile berekent uw gebruik per hele eenheden van 10 Kb. Uw gebruik wordt in het buitenland per sessie vastgesteld en naar boven afgerond op 10 Kb of een veelvoud van 10 Kb.
T-Mobile Compleet en T-Mobile Gegarandeerd.
Compleet pakket diensten voor zakelijk gebruik
T-Mobile Compleet
T-Mobile Gegarandeerd (alleen in combinatie met T-Mobile Compleet)

U betaalt
Gratis
€ 3,00 per maand + € 6,00 eenmalig per aansluiting

Servicenummers.
Soort servicenummer
T-Mobile Zakelijke Klantenservice vanuit Nederland: 0800 – 7112

U betaalt
€ 23,80 per Gratis

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

Gratis

112 (noodoproep)

Gratis

Bellen naar Nederlandse 0800-nummers vanuit Nederland
Bellen naar 0800-nummers vanuit het buitenland

Gratis
Beltarief van de zone waarin u zich bevindt

084, 087 servicenummers

€ 0,50 per minuut + beltarief buiten de bundel

067, 085, 088 servicenummers
00800 servicenummers

Beltarief buiten de bundel
€ 0,21 per minuut + starttarief

066 (pager) servicenummers
14XYZ servicenummers
116XYZ servicenummers

€ 0,21 per minuut + starttarief € 0,84 per gesprek
Tarief servicenummer + beltarief
Beltarief (naar vast)

0900, 0906, 0909 servicenummers

Zakelijk Optimaal 06

0900, 0906, 0909 servicenummers

Zakelijk Optimaal 06 Sim Only

18XY servicenummers

Zakelijk Optimaal 06

18XY servicenummers

Zakelijk Optimaal 06 Sim Only

Tarief servicenummer + € 0,09 per minuut.
U betaalt per seconde. Er geldt een startarief van € 0,02.
Tarief servicenummer + € 0,06 per minuut.
U betaalt per seconde. Er geldt een startarief van € 0,01.
Tarief servicenummer + gebruikelijke verkeerstarief van uw tariefplan.
U betaalt per seconde met een starttarief van € 0,02 per gesprek.
De kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon lopen door als u wordt doorverbonden.
Tarief servicenummer + gebruikelijke verkeerstarief van uw tariefplan.
U betaalt per seconde met een starttarief van € 0,014 per gesprek.
De kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon lopen door als u wordt doorverbonden.

T-Mobile diensten.
Dienst
Nummerweergave of Verbergen Nummerweergave (niet mogelijk bij sms)

U betaalt
€ 23,80 per maand per aansluiting Gratis

Geheim nummer
Verzamelfactuur

Gratis
Gratis (vanaf 2 aansluitingen)

Gespecificeerde rekening

€ 1,68 per aansluiting per maand

Gespecificeerde rekening via My T-Mobile
Groepsgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet)
Nummerblokreservering
Duo SIM (de kosten zijn in combinatie met T-Mobile Compleet niet van toepassing)

Gratis
Beltarief
Beltarief
€ 1,00 per nummer per 2 jaar
€ 15,00 per aanvraag

Gespreksblokkering aanzetten door T-Mobile Klantenservice
Gespreksblokkering en/of pincode wijzigen door T-Mobile Klantenservice

€ 12,61 behandelingskosten
€ 4,20 behandelingskosten

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

Gespreksblokkering opheffen door T-Mobile Klantenservice of mutatie via eigen mobiele telefoon
Gespreksblokkering in combinatie met T-Mobile Tijd- en Nummerblokkering

Gratis
Gratis

T-Mobile Kostenallocatie

Gratis t/m 250 facturen (> 250 op aanvraag)

Aanpassen T-Mobile Kostenallocatie door T-Mobile Klantenservice
Opheffen simblokkering binnen 0-3 maanden na activering

€ 12,61 behandelingskosten per batch wijziging
€ 100,84 deblokkeringkosten

Opheffen simblokkering binnen 3-6 maanden na activering

€ 75,63 deblokkeringkosten

Opheffen simblokkering binnen 6-9 maanden na activering
Opheffen simblokkering binnen 9-12 maanden na activering

€ 58,82 deblokkeringkosten
€ 42,02 deblokkeringkosten

Opheffen simblokkering vanaf 12 maanden na activering
Contractovername, kopie contract, kopie factuur, kopie factuurspecificatie
Vervanging defecte/gestolen simkaart binnen 6 maanden na activatie

Gratis
Gratis
€ 6,30 behandelingskosten

Vervanging defecte/gestolen simkaart meer dan 6 maanden na activatie

€ 8,40 behandelingskosten

Vervanging defecte/gestolen simkaart via t-shop of My T-Mobile
Heraansluitkosten na administratieve afsluiting
Opvragen PIN-/PUK-code, nummerbehoud

€ 4,20 behandelingskosten
€ 21,01 behandelingskosten
Gratis

Opvragen PIN-/PUK-code2
Wijzigen mobiele telefoonnummer (standaard)

€ 12,61 behandelingskosten
€ 12,61 per nummer

Wijzigen mobiele telefoonnummer (voorkeurnummer)
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Bellen naar het buitenland.
T-Mobile Buitenland
Bellen naar Zone 1 (inclusief EU landen)
Bellen naar Zone 2

U betaalt per minuut¹
minuut ¹
€ 0,42
€ 0,84

Bellen naar Zone 3

€ 1,05

Bij videotelefonie gelden bovenstaande tarieven voor bellen naar het buitenland plus € 0,21 per minuut.
Sms-bericht versturen naar het buitenland.
Mms-bericht versturen naar het buitenland.

€ 0,21 per bericht
€ 0,42 per bericht

Voor de verdeling van landen per zone kijk op www.t-mobile.nl/zakelijk. De T-Mobile Buitenland tarieven gelden voor gesprekken met reguliere vaste en mobiele nummers. Voor het bellen
naar servicenummers gelden andere tarieven en voorwaarden. ¹Het starttarief voor bellen naar het buitenland is € 0,05 per gesprek.

Bellen in en vanuit het buitenland.
T-Mobile Buitenland.
Van Zone 1 (inclusief EU landen) 1
Van Zone 22
Van Zone 32
Gebeld worden

Naar zone 1 + Nederland
€ 0,43
€ 1,05
€ 1,89
€ 0,19

Naar zone 2
€ 1,05
€ 1,05
€ 1,89
€ 0,63

U betaalt per minuut1
Naar zone 3
€ 1,89
€ 1,89
€ 1,89
€ 0,84

Naar zone 1 + Nederland

Naar zone 2

Naar zone 3

€ 0,11
€ 0,42
€ 0,42
Gratis

€ 0,42
€ 0,42
€ 0,42
Gratis

€ 0,42
€ 0,42
€ 0,42
Gratis

Naar zone 1 + Nederland

Naar zone 2

Naar zone 3

€ 0,60
€ 0,84
€ 0,84
Gratis

€ 0,84
€ 0,84
€ 0,84
Gratis

€ 0,84
€ 0,84
€ 0,84
Gratis

SmsSms-bericht versturen in het buitenland (per
(per bericht)
Van Zone 1 (inclusief EU landen)
Van Zone 2
Van Zone 3
Sms-bericht ontvangen in het buitenland (per bericht)
MmsMms-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)

In zone 1
In zone 2
In zone 3
Datagebruik via t-t-zones, WAPWAP-portalen en internet over GPRS, UMTS en HSDPA (per Mb)
Internet 3
€ 1,68
€ 4,20
€ 8,40
Breedband internet 4
€ 1,68
€ 4,20
€ 8,40
3
web’n’walk Standard
€ 1,68
€ 4,20
€ 8,40
web’n’walk Plus 3
€ 1,68
€ 4,20
€ 8,40
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
T-Mobile Instant E-mail met BlackBerry dataverbruik in het buitenland (per Mb) 5
€ 0,21
€ 0,21
€ 0,21
T-Mobile HotSpot in het buitenland (per minuut) 6
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/zakelijk. De T-Mobile Buitenland tarieven gelden voor gesprekken met reguliere vaste en mobiele nummers. Voor het bellen naar servicenummers gelden
andere tarieven en voorwaarden. 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 zones 2 en 3 betaalt U per 30 seconden met een minimum van een minuut voor zowel bellen als gebeld worden. 3 Uw gebruik wordt in het buitenland per dag
vastgesteld en naar boven afgerond op 200 Kb of een veelvoud daarvan. Na een gebruik van 10 Mb per dag wijzigt de snelheid automatisch naar maximaal 16/ 16 Kbps. U
betaalt maximaal € 4,20 per dag in zone 1. 4 Uw gebruik wordt in het buitenland per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud daarvan. Na een
gebruik van 50 Mb per dag wijzigt de snelheid automatisch naar maximaal 64/ 16 Kbps. U betaalt maximaal € 12,61 per dag in zone 1. 5 Uw gebruik wordt in het buitenland
per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud daarvan. 6 T -Mobile berekent uw HotSpot gebruik per hele eenheden van 1 minuut. Uw gebruik wordt
per dag vastgesteld en per minuut achteraf verrekend op uw factuur.
U betaalt1
T-Mobile Grenzeloos. Gebruik in en vanuit het buitenland voor gereduceerde tarieven:
Bellen
Naar zone 1 + Nederland
Naar zone 2
Naar zone 3
€ 0,14
€ 0,75
€ 1,59
Van Zone 1 (inclusief EU landen)
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,59
Van Zone 2
€ 1,59
€ 1,59
€ 1,59
Van Zone 3
€ 0,08
€ 0,59
€ 0,79
Gebeld worden
Sms--bericht versturen in het buitenland (per bericht)
Sms
€ 0,30
€ 0,42
€ 0,42
Van Zone 1 (inclusief EU landen)2
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/zakelijk. De T-Mobile Grenzeloos tarieven gelden voor gesprekken met reguliere vaste en mobiele nummers. Voor het bellen naar servicenummers gelden
andere tarieven en voorwaarden. De minimale contractduur van T-Mobile Grenzeloos is één maand, met een opzegtermijn van één dag. ¹ Voor bellen en gebeld worden geldt
een starttarief van € 0,59. U betaalt per 30 seconden met een minimum van een minuut. 2Voor het versturen van SMS berichten vanuit zone 2 en zone 3 gelden dezelfde
tarieven als T-Mobile Buitenland, zoals vermeld in de tabel hierboven.
Overstappen en vernieuwen
Binnen uw minimale contractperiode is het niet mogelijk om van T-Mobile Zakelijk Optimaal over te stappen naar T-Mobile Zakelijk Optimaal Sim Only. Promotionele kortingen op basis
van het initiële prijsplan die op een later tijdstip dan het moment van overstappen uitgekeerd zouden worden, komen bij een overstap te vervallen.
Voorwaarden prijslijst
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% btw, afgerond op 2 decimalen. Geldig vanaf 7 juli 2009. (Prijs)wijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden. Alle genoemde prijzen gelden voor
het verkeer binnen Nederland, per minuut en u betaalt per seconde, tenzij anders aangegeven. Het kan zich voordoen dat u met T-Mobile naar bepaalde nummers niet kan bellen. Niet alle
diensten zijn automatisch beschikbaar. Kijk op www.t-mobile.nl/zakelijk voor de meest actuele tarieven of meer informatie.
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