T-Mobile Laptop PrePaid
Maximale snelheid
download/ upload
3.6Mbps/ 786 Kbps

Laptop PrePaid

per MB

U betaalt
€0.31

Het gebruik van internet kan alleen met minimaal € 0,50 PrePaid tegoed. Heb je minder PrePaid tegoed, dan sluit T-Mobile deze diensten tijdelijk af. Laptop PrePaid is te gebruiken voor internet
over GPRS, UMTS en HSDPA binnen Nederland. Het gebruik van internet in Nederland wordt per sessie vastgesteld en naar boven afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan. U betaalt maximaal
€ 4,58 per dag. Uw PrePaid tegoed is onbeperkt houdbaar, tenzij u gedurende 6 maanden niet actief geweest bent op het T-Mobile netwerk (bijvoorbeeld internetten, opwaarderen) waardoor uw
PrePaid aansluiting wordt gedeactiveerd. Bij deactivatie komt uw PrePaid tegoed te vervallen.
.
T-Mobile PrePaid Internet
Maximale snelheid
download/ upload
PrePaid Internet standaardtarief

3.6Mbps/ 786 Kbps
3.6Mbps/ 786 Kbps
3.6Mbps/ 786 Kbps

PrePaid Internet Plus Maandbundel 1
PrePaid Internet Maximaal Maandbundel 1

per MB
200 MB of 30 dagen
2 GB of 30 dagen

U betaalt
€0.20
€9.95
€29.95

Het gebruik van internet kan alleen met minimaal € 0,50 PrePaid tegoed. Heb je minder PrePaid tegoed, dan sluit T-Mobile deze diensten tijdelijk af. T-Mobile PrePaid Internet is een data tariefplan
bedoeld voor de Apple iPad, dat te gebruiken is voor internet via GPRS, UMTS en HSDPA binnen Nederland. Het gebruik van internet in Nederland wordt per sessie vastgesteld en naar boven
afgerond op 200 KB of een veelvoud daarvan. Uw PrePaid tegoed is onbeperkt houdbaar, tenzij u gedurende 6 maanden niet actief geweest bent op het T-Mobile netwerk (bijvoorbeeld internetten,
opwaarderen) waardoor uw PrePaid aansluiting wordt gedeactiveerd. Bij deactivatie komt uw PrePaid tegoed te vervallen.
1

Na het bereiken van 200 MB dan wel 2 GB, of het verstrijken van 30 dagen geldt automatisch het Prepaid Internet standaardtarief van € 0,20 per MB. U kunt te allen tijde een nieuwe bundel
aanschaffen via My T-Mobile.
.

Bellen en Sms'en
Bellen in Nederland met T-Mobile Laptop PrePaid 1
Sms-berichten verzenden met T-Mobile Laptop PrePaid
1

per minuut
per bericht max. 160 tekens

U betaalt
€0.36
€0.23

U betaalt per seconde met een minimum van een minuut.

.
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 20 mei 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 Internet , tarieven inclusief btw, afgerond op 2 decimalen.

Geldig vanaf 20 mei 2014
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