T-Mobile Flex Zakelijk
U koopt per maand een maandbedrag van

Flex 15
€ 15,00

Flex 20
€ 20,00

Flex 25
€ 25,00

Flex 30
€ 30,00

Flex 45
€ 45,00

Flex 70
€ 70,00

Flex 100
€ 100,00

U betaalt

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 45,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 0,18
€ 0,18
€ 0,36

€ 0,14
€ 0,14
€ 0,28

€ 0,12
€ 0,12
€ 0,24

€ 0,11
€ 0,11
€ 0,22

€ 0,10
€ 0,10
€ 0,21

€ 0,09
€ 0,09
€ 0,19

€ 0,08
€ 0,08
€ 0,17

Tarief per minuut
Tarief per Sms
Tarief per Mms

T-Mobile Ondernemers Onderling: tot 1000 minuten gratis bellen naar collega’s en andere T-Mobile klanten binnen Nederland1

€ 10,00 per aansluiting

Alle variabele verbruikskosten worden met uw beltegoed verrekend. Indien u in een maand meer dan uw maandbedrag verbruikt, dan blijven de tarieven van uw gekozen
prijsplan gelden. Deze tarieven gelden voor al uw bel-, Sms- en Mms-verkeer binnen Nederland. U betaalt per seconde met een minimum van een minuut. Voor bellen en
Sms’en in, naar en vanuit het buitenland en bellen naar betaalde servicenummers gelden andere tarieven en voorwaarden. 1T-Mobile Ondernemers Onderling kan altijd aan- en
uitgezet worden en heeft een minimale termijn van 1 maand. De 1000 minuten zijn één maand geldig vanaf de aankoopdatum. Boven de 1000 minuten geldt het normale
tarief.
T-Mobile Flex Sim Only

U koopt per maand een maandbedrag van
U betaalt
Tarief per minuut
Tarief per Sms
Tarief per Mms

Flex 15
Sim Only
€ 15,00
€ 7,50

Flex 20
Sim Only
€ 20,00
€ 10,00

Flex 25
Sim Only
€ 25,00
€ 12,50

Flex 30
Sim Only
€ 30,00
€ 15,00

Flex 45
Sim Only
€ 45,00
€ 22,50

Flex 70
Sim Only
€ 70,00
€ 56,00

Flex 100
Sim Only
€ 100,00
€ 80,00

€ 0,18
€ 0,18
€ 0,36

€ 0,14
€ 0,14
€ 0,28

€ 0,12
€ 0,12
€ 0,24

€ 0,11
€ 0,11
€ 0,22

€ 0,10
€ 0,10
€ 0,21

€ 0,09
€ 0,09
€ 0,19

€ 0,08
€ 0,08
€ 0,17

T-Mobile Ondernemers Onderling: tot 1000 minuten gratis bellen naar collega’s en andere T-Mobile klanten binnen Nederland1

€ 10,00 per aansluiting

Alle variabele verbruikskosten worden met uw beltegoed verrekend. Indien u in een maand meer dan uw maandbedrag verbruikt, dan blijven de tarieven van uw gekozen
prijsplan gelden. Deze tarieven gelden voor al uw bel-, Sms- en Mms-verkeer binnen Nederland. U betaalt per seconde met een minimum van een minuut. Voor bellen en
Sms’en in, naar en vanuit het buitenland en bellen naar betaalde servicenummers gelden andere tarieven en voorwaarden. 1T-Mobile Ondernemers Onderling kan altijd aan- en
uitgezet worden en heeft een minimale termijn van 1 maand. De 1000 minuten zijn één maand geldig vanaf de aankoopdatum. Boven de 1000 minuten geldt het normale
tarief.
T-Mobile Videotelefonie
Videotelefonie
U betaalt binnen Nederland per minuut
U betaalt naar servicenummers per minuut

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

Voor videotelefonie betaalt u per seconde met een minimum van een minuut.
T-Mobile t-zones
t-zones
t-zones (via GPRS)

U betaalt
€ 0,34 per 200KB

T-Mobile berekent uw t-zones gebruik per hele eenheden van 200 KB. Uw gebruik wordt in Nederland elk etmaal vastgesteld en naar boven afgerond op 200 KB of een
veelvoud van 200 KB.
T-Mobile internet
Maximale snelheid
U betaalt
Standaard internetgebruik
Internet ¹
384/ 64 Kbps
€ 0,84 per MB
Breedband internet 2
2 Mbps/ 384 Kbps
€ 0,84 per MB
Internet voodeelbundels 3
Internet voordeelbundel (Vast)4
1 Mbps/ 384 Kbps
Tot 1 GB
€ 8,36 per maand
Internet Plus (Vast): extra snel internet 5
3.6 Mbps/ 384 Kbps
Tot 2 GB
€ 12,56 per maand
Internet Europa6
Afhankelijk van lokale beschikbaarheid
Tot 10 MB per maand
€ 8,36 per maand
VoIP is niet toegestaan icm Flex Zakelijk.
¹ Het gebruik van internet in Nederland wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan. U betaalt maximaal € 2,10 per dag.
2
Het gebruik van internet in Nederland wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud daarvan. U betaalt maximaal € 6,30 per dag.
3
Alle Internet voordeelbundels zijn te gebruiken voor t-zones en internet over GPRS, UMTS en HSDPA binnen Nederland. Voor Internet voordeelbundel Vast en Internet Plus
Vast geldt dat de minimale duur van deze bundels is gekoppeld aan de minimale duur van de overeenkomst. Voor de Internet voordeelbundel en Internet Plus geldt dat deze
altijd aan- en uitgezet kunnen worden, met een minimale termijn van 1 maand.
4
Het gebruik van internet in Nederland wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 1 MB of een veelvoud daarvan. Na 1 GB wijzigt de snelheid automatisch naar
maximaal 64/ 64 Kbps.
5
Het gebruik van internet in Nederland wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 1 MB of een veelvoud daarvan. Na 2 GB wijzigt de snelheid automatisch naar
maximaal 64/ 64 Kbps.
6
Met Internet Europa koopt u vooraf 10 MB dataverbruik in zone 1, gebruik binnen Nederland uitgezonderd, 1 maand geldig vanaf de aankoopdatum. Na het bereiken van 10
MB of het verstrijken van 1 maand gelden reguliere tarieven, eventueel resterend bundeltegoed komt te vervallen. Uw gebruik wordt per dag vastgesteld en naar boven
afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan. Voor Internet Europa geldt dat deze altijd aan- en uitgezet kan worden, met een minimale termijn van 1 maand, als deze niet
wordt uitgezet dan loopt de bundel standaard door.
Prijslijst T-Mobile Flex Zakelijk, tarieven exclusief btw, afgerond op 2 decimalen, geldig vanaf 6 december 2010.
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T-Mobile HotSpot.
HotSpot
HotSpot per MB 1
€ 2,00
T-Mobile WiU betaalt
Wi-Fi Totaal
T-Mobile Wi-Fi Totaal
€ 20,59 per maand
T-Mobile Wi-Fi Totaal Internationaal
€ 28,99 per maand
1
Het gebruik van HotSpot in Nederland wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud daarvan. U betaalt maximaal € 8,40 per dag.
T-Mobile Voicemail
Voicemail
Afluisteren berichten en instellen of wijzigen voicemail vanuit Nederland.
Afluisteren berichten vanuit het buitenland (tarief bellen vanuit het buitenland).
Telefonisch oproepbericht vanuit Nederland.
Direct terugbellen vanuit voicemail

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

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

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

T-Mobile BlackBerry Instant E-mail Internationaal
T-Mobile BlackBerry Solution Internationaal (exclusief implementatie- en softwarekosten)
Mobiel internet en e-mail ontvangen en verzenden in Nederland
Mobiel e-mail ontvangen en verzenden via BlackBerry in het buitenland
Mobiel internet (browsen, streamen, webmail etc.) in het buitenland

€ 40,00 per maand per aansluiting
€ 55,00 per maand per aansluiting
Gratis
Gratis
zie datagebruik in het buitenland

T-Mobile Compleet en T-Mobile Gegarandeerd
Compleet pakket diensten voor zakelijk gebruik
gebruik
T-Mobile Compleet
T-Mobile Gegarandeerd (alleen in combinatie met T-Mobile Compleet)
Servicenummers
Soort servicenummer
T-Mobile Zakelijke Klantenservice vanuit Nederland: 0800 – 7112
T-Mobile Klantenservice vanuit het buitenland: +31 6 2400 1200
112 (noodoproep)
Bellen naar Nederlandse 0800-nummers vanuit Nederland
Bellen naar 0800-nummers vanuit het buitenland
084, 087 nummers
067, 085, 088 nummers
00800 nummers
066 (pager) nummers
14XYZ nummers
116XYZ nummers
0900, 0906, 0909 nummers
18XY nummers

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

U betaalt
€ 23,80 per Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Beltarief van de zone waarin u zich bevindt
€ 0,50 per minuut + beltarief
Beltarief
€ 0,21 per minuut + starttarief
€ 0,21 per minuut + starttarief € 0,84 per gesprek
Tarief servicenummer + beltarief
Tarief servicenummer + beltarief
Tarief servicenummer + het gebruikelijke verkeerstarief (binnen de bundel) van uw abonnement.
U betaalt per seconde met een minimum van 1 minuut.
Tarief servicenummer + het gebruikelijke verkeerstarief (binnen de bundel) van uw abonnement.
U betaalt per seconde met een minimum van 1 minuut.
De kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon lopen door als u wordt doorverbonden.
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T-Mobile diensten
Dienst
Nummerweergave of Verbergen Nummerweergave (niet mogelijk bij Sms)
Geheim nummer
Verzamelfactuur
Gespecificeerde rekening
Gespecificeerde rekening via My T-Mobile
Groepsgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet)
Dubbelgesprek (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)
Gespreksblokkering aanzetten door T-Mobile Klantenservice
Gespreksblokkering en/of pincode wijzigen door T-Mobile Klantenservice
Gespreksblokkering opheffen door T-Mobile Klantenservice of mutatie via eigen mobiele telefoon
T-Mobile Kostenallocatie
Aanpassen T-Mobile Kostenallocatie door T-Mobile Klantenservice
Opheffen simblokkering binnen 0-3 maanden na activering
Opheffen simblokkering binnen 3-6 maanden na activering
Opheffen simblokkering binnen 6-9 maanden na activering
Opheffen simblokkering binnen 9-12 maanden na activering
Opheffen simblokkering vanaf 12 maanden na activering
Contractovername, kopie contract, kopie factuur, kopie factuurspecificatie
Reset snelheid voor Internet (Plus)
Reset snelheid voor internet (in het buitenland)
Reset snelheid voor breedband internet (in het buitenland)
Vervanging defecte/gestolen simkaart binnen
Vervanging defecte/gestolen simkaart via My T-Mobile (www.t-mobile.nl)
Heraansluitkosten na administratieve afsluiting
Opvragen PIN-/PUK-code
Opvragen PIN-/PUK-code2
Nummerbehoud
Wijzigen mobiele telefoonnummer (standaard)
Wijzigen mobiele telefoonnummer (voorkeurnummer)

U betaalt
€ 23,80 per maand per aansluiting Gratis
Gratis
Gratis (vanaf 2 aansluitingen)
€ 1,68 per aansluiting per maand
Gratis
Beltarief
Beltarief
€ 1,00 per nummer per 2 jaar
€ 15,00 per aanvraag
€ 12,61 behandelingskosten
€ 4,20 behandelingskosten
Gratis
Gratis t/m 250 facturen (> 250 op aanvraag)
€ 12,61 behandelingskosten per batch wijziging
€ 100,84 deblokkeringkosten
€ 75,63 deblokkeringkosten
€ 58,82 deblokkeringkosten
€ 42,02 deblokkeringkosten
Gratis
Gratis
€ 4,20 behandelingskosten
€ 4,20 behandelingskosten
€ 12,61 behandelingskosten
€ 8,40 behandelingskosten
€ 4,20 behandelingskosten
€ 21,01 behandelingskosten
Gratis
€ 12,61 behandelingskosten
Gratis
€ 12,61 per nummer
Vanaf € 94,54 per nummer

T-Mobile Buitenland: Bellen naar het buitenland
T-Mobile Buitenland
Bellen naar Zone 1 (inclusief EU landen):
Bellen naar Zone 2
Bellen naar Zone 3

U betaalt
€ 0,42
€ 0,84
€ 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 naar reguliere vaste en mobiele nummers. U
betaalt per seconde met een starttarief van € 0,05 per gesprek. Voor het bellen naar servicenummers gelden andere tarieven en voorwaarden. Voor Grenzeloos gelden andere
tarieven, deze zijn te vinden verderop in de prijslijst.
T-Mobile Thuis
T-Mobile Thuis

U betaalt
betaalt
€ 8,36

Naar vast per minuut (Piek)
€ 0,001

Naar vast per minuut (Dal)
€ 0,001

Starttarief
€ 0,001

Alle genoemden tarieven voor T-Mobile Thuis gelden alleen vanaf uw bij T-Mobile geregistreerde adres naar Nederlandse Geografische nummers (‘vaste nummers’) alsmede
Nederlandse 067-, 085- en 088-nummers. Voor bellen naar mobiele nummers en het gebruik van andere diensten zoals SMS, gelden de reguliere tarieven van uw mobiele
telefoonabonnement. Voor bellen van servicenummers worden alleen de kosten voor het gebruik van het betreffende servicenummer in rekening gebracht (gebruik van
mobiele telefoon is gratis). De T-Mobile Thuis maandkosten gaan niet uit de bundel van uw mobiele telefoonabonnement. Voor bellen naar het buitenland vanaf uw
geregistreerde adres gelden met T-Mobile Thuis de internationale T-Mobile Thuis tarieven (zie www.t-mobile.nl/thuis). T-Mobile Thuis kan altijd aan- en uitgezet worden en
heeft een minimale termijn van 1 maand.
1

Voor T-Mobile Thuis geldt een limiet van 3000 minuten per maand. Boven de 3000 minuten geldt een minuutstarief naar vaste lijnen tijdens piektijden van € 0,034, een
minuutstarief naar vaste lijnen tijdens daltijden van € 0,017 en een starttarief van € 0,05. Deze kosten gaan uit uw Flex bundel. Piektijden T-Mobile Thuis ma. t/m vr. van 8.00
tot 19.00 uur.
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T-Mobile Buitenland: gebruik in en vanuit het buitenland
T-Mobile Buitenland
Bellen (per minuut,
minuut, naar reguliere vaste en mobiele nummers)
Van Zone 1 (inclusief EU landen) 1
Van Zone 22
Van Zone 32
Gebeld worden
SmsSms-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)
MmsMms-bericht versturen
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)
Datagebruik via t-t-zones, WAPWAP-portalen en internet over GPRS, UMTS en HSDPA (per MB)

Naar zone 1 + Nederland
Nederland
€ 0,39
€ 1,05
€ 1,89
€ 0,15

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

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

Naar zone
zone 1 + Nederland
€ 0,11
€ 0,42
€ 0,42
Gratis

Naar zone 2
€ 0,42
€ 0,42
€ 0,42
Gratis

Naar zone 3
€ 0,42
€ 0,42
€ 0,42
Gratis

Naar zone 1 + Nederland
€ 0,60
€ 0,84
€ 0,84
Gratis

Naar zone 2
€ 0,84
€ 0,84
€ 0,84
Gratis

Naar zone 3
€ 0,84
€ 0,84
€ 0,84
Gratis

In zone 1

In zone 2

In zone 3

Internet 4
€ 1,68
€ 4,20
€ 8,40
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
T-Mobile BlackBerry Instant E-mail 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.
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.
4
Uw gebruik wordt in het buitenland per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan. In zone 1 geldt een maandelijkse limiet van €50. In
zone 2 en zone 3 geldt een dagelijkse limiet van € 42,02.
5
Uw gebruik wordt in het buitenland per dag vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud daarvan. In zone 1 geldt een maandelijkse limiet van €50.
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.
T-Mobile Grenzeloos: Bellen naar en vanuit het buitenland tegen gereduceerde tarieven
Bellen in het buitenland (per minuut)
Van Zone 1 (inclusief EU landen)
Van Zone 2
Van Zone 3
Gebeld worden (per minuut)
SmsSms-bericht versturen in het buitenland (per
(per bericht)
Van Zone 1 (inclusief EU landen)
Van Zone 2
Van Zone 3

Naar zone 1 (+
(+ Nederland)
€ 0,12
€ 0,59
€ 1,29
€ 0,00

Naar zone 2
€ 0,59
€ 0,59
€ 1,29
€ 0,59

Naar zone 3
€ 1,29
€ 1,29
€ 1,29
€ 0,79

Naar zone 1 (+ Nederland)
€ 0,11

Naar zone 2
€ 0,59

Naar zone 3
€ 0,59

€ 0,59
€ 0,59

€ 0,59
€ 0,59

€ 0,59
€ 0,59

Bellen naar het buitenland.
Naar zone 1 + VS en Canada
Naar zone
Naar zone 3
zone 2
Vanuit Nederland
€ 0,12
€ 0,49
€ 0,89
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. De T-Mobile Grenzeloos tarieven gelden voor gesprekken met reguliere vaste en mobiele nummers. Voor het bellen naar servicenummers gelden andere
tarieven en voorwaarden. T-Mobile Grenzeloos heeft geen maandelijks terugkerende kosten, de minimale contractduur is één maand, met een opzegtermijn van één dag.
Voor bellen in het buitenland, gebeld worden in het buitenland en bellen naar het buitenland geldt een starttarief van € 0,69. Gesprekken worden naar boven afgerond en
berekend per minuut.
Overstappen en vernieuwen.
Met T-Mobile Flex Zakelijk is het mogelijk om eenmaal per maand opwaarts van abonnement te veranderen binnen Flex Zakelijk. Bijvoorbeeld van Flex Zakelijk 15 naar Flex
Zakelijk 20. Voor Internet voordeelbundel Vast geldt dat u uitsluitend kunt overstappen naar Internet Plus Vast. Binnen uw minimale contractperiode is het niet mogelijk om van
Flex Zakelijk over te stappen naar Flex Zakelijk Sim Only. Ongebruikt beltegoed kunt u meenemen als u overstapt naar een Flex Zakelijk, Flex Zakelijk Sim Only, Relax of Relax
Sim Only tariefplan. Als u overstapt naar een ander tariefplan dan Flex Zakelijk, Flex Zakelijk Sim Only, Relax of Relax Sim Only, maak dan eerst uw ongebruikte beltegoed op,
dit kunt u niet meenemen. Promotionele kortingen op basis van het initiële tariefplan 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 6 december 2010. (Prijs)wijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden. Kijk op www.tmobile.nl/zakelijk voor de meest actuele tarieven of meer informatie.
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