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Met T-Mobile Samen krijgen jij én je groepsleden extra voordeel. Zo krijgt bijvoorbeeld iedereen met een GO-abonnement standaard elke
maand € 2,50 korting. En bellen jullie onderling gratis binnen Nederland. Het enige wat je nu hoeft te doen is een groep aanmaken via My T-Mobile.
Je groepsleden kies je helemaal zelf. En T-Mobile Samen is gratis. Je krijgt het van ons.
Voor wie is T-Mobile Samen en wat kun je er mee doen?
Je kan iedereen uitnodigen voor je groep, zolang ze maar T-Mobile klant* zijn. Het extra voordeel verschilt wel per klant.
Klanten met:
Go of 4G voor Thuis-abonnement
• Maandelijks € 2,50 korting**
• Onderling gratis bellen binnen Nederland

Ander abonnement*
• Zelf elke maand je cadeau kiezen**
• Onderling gratis bellen binnen Nederland

Sim van je werkgever
• Geen extra voordeel
• Groepsleden bellen wel gratis naar je binnen Nederland

PrePaid
• Geen maandelijkse korting of cadeau
• Onderling gratis bellen binnen Nederland

* Uitgesloten voor deelname T-Mobile Samen: Data Connect abonnement.
** Om dit extra voordeel te kunnen krijgen, moet er minimaal 1 ander groepslid een abonnement hebben.

• Heb je een GO of 4G voor Thuis-abonnement? Of het nu een consumenten-, tablet- of zakelijk abonnement is; je krijgt elke maand standaard
€ 2,50 korting én je belt binnen Nederland gratis met je groepsleden.
• Heb je wel een abonnement maar geen GO of 4G voor Thuis-abonnement? Dan mag je elke maand zelf je extra voordeel kiezen. Nu is dat
bijv. € 2,50 korting, gratis 500 MB extra of dubbele T-Mobile Extra punten op je maandfactuur. En ook bel je binnen Nederland gratis met je
groepsleden.
• Ben je PrePaid klant? Dan kun je zelf geen groep starten, maar je kunt wel aan een groep worden toegevoegd. En je kunt binnen Nederland gratis
bellen met je groepsleden. Je krijgt verder geen voordeel.
• Heb je een simkaart van je werkgever? (Corporate Rateplan, Flex Bedrijfsbundel (Web), Zakelijk Optimaal, Helder, T-Mobile Zakelijk.) Dan kun jij wel
een groep aanmaken. Maar je belt zelf niet gratis naar je groepsleden en je krijgt geen extra voordeel. Maar je groepsleden wel!
• Je komt alleen in aanmerking voor het extra voordeel (maandelijks standaard € 2,50 korting of zelf je cadeau kiezen) als er, naast jou, nog minimaal
1 ander groepslid een abonnement heeft.
De Beheerder en Groepsleden ontvangen een sms wanneer er een wijziging plaatsvindt in de samenstelling van de groep die van invloed is op het
extra voordeel.
Groep starten
Je start een groep in My T-Mobile (web of app).
• De T-Mobile klant die een groep start wordt Beheerder genoemd. De personen die toegevoegd worden aan de groep worden Groepslid genoemd.
• De Beheerder kan alle T-Mobile klanten met een 06- of 097-nummer toevoegen aan de groep. Servicenummers, 067-, 085- en 088-nummers
kunnen niet worden toegevoegd.
• Een groep bestaat uit minimaal 2 personen en maximaal 6 personen.
• Je kunt maar in één groep tegelijkertijd zitten.
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Groep beheren en beëindigen
De groep beheren en beëindigen kan in My T-Mobile (web of app).
• De Beheerder kan Groepsleden toevoegen aan de groep.
• De Beheerder kan Groepsleden verwijderen uit de groep en kan de groep beëindigen.
• Groepsleden kunnen zichzelf afmelden in My T-Mobile. Groepsleden die geen toegang hebben tot My T-Mobile (web of app) kunnen contact
opnemen met de Beheerder van de groep. De Beheerder kan dan in zijn My T-Mobile het Groepslid verwijderen uit de groep.
• T-Mobile Samen stopt zodra de Beheerder de groep stopt of zijn abonnement opzegt. Zolang T-Mobile Samen nog wordt aangeboden door
T-Mobile, kunnen klanten (die voldoen aan de gestelde criteria) zelf een groep starten.

EXTRA VOORDEEL: ONDERLING GRATIS BELLEN BINNEN NEDERLAND
In de uitleg boven aan de pagina kun je zien wie onderling gratis kunnen bellen binnen Nederland naar de andere Groepsleden.
• De Beheerder en Groepsleden ontvangen een sms zodra ze onderling gratis kunnen bellen binnen Nederland naar de andere Groepsleden.
• Gesprekken die worden doorgeschakeld naar een ander nummer worden berekend tegen het standaard beltarief.
EXTRA VOORDEEL: ELKE MAAND € 2,50 KORTING
Heb je een GO of een 4G voor Thuis-abonnement? Dan krijg je standaard elke maand € 2,50 korting. De € 2,50 korting wordt in mindering gebracht
op je factuur. Het wordt niet in mindering gebracht wanneer het factuurbedrag lager is dan € 2,50. Het bedrag wordt niet in contanten, of met facturen
van volgende maanden, verrekend. De korting is 1 maand geldig. Je komt alleen in aanmerking voor deze korting als er, naast jou, nog minimaal 1
ander groepslid een abonnement heeft.
EXTRA VOORDEEL: ZELF JE CADEAU KIEZEN
In de uitleg op de vorige pagina kun je zien welke Groepsleden iedere maand een cadeau kunnen kiezen als extra voordeel. Elk Groepslid mag zijn
eigen cadeau kiezen in My T-Mobile (web en app). Je komt alleen in aanmerking voor dit cadeau als er, naast jou, nog minimaal 1 ander groepslid een
abonnement heeft.
• De Beheerder en Groepsleden kunnen ieder hun eigen cadeau kiezen in My T-Mobile. Als je geen keuze maakt, of als T-Mobile het cadeau assortiment wijzigt, ontvang je – zolang je zelf niet opnieuw een keuze hebt gemaakt – een cadeau door T-Mobile geselecteerd.
• Je kunt iedere maand jouw cadeau wijzigen. Als je niets wijzigt, ontvang je het cadeau dat je het laatst gekozen hebt, zolang het cadeau
beschikbaar is.
• T-Mobile heeft het recht de cadeaus te wijzigen. Mochten wij de cadeaus wijzigen, dan gaat dit altijd pas in vanaf de volgende factuurmaand.
In My T-Mobile of t-mobile.nl/samen vind je het actuele cadeau assortiment.
Vanaf 1 februari 2016 zitten bijvoorbeeld de volgende cadeaus in het assortiment:
500 MB extra:
• Het cadeau 500 MB is één factuurmaand geldig.
• Het cadeau 500 MB wordt eerst opgemaakt, daarna daarna ga je de MB’s uit je maandelijkse databundel gebruiken.
• Bij de keuze van het cadeau van 500 MB krijg je altijd de volledige datasnelheid, onafhankelijk van je databundel.
• Heb je geen toegang tot mobiel internet, dan kun je het cadeau 500 MB extra niet kiezen.
€ 2,50 factuurkorting:
• De € 2,50 factuurkorting wordt niet in mindering gebracht wanneer het factuurbedrag lager is dan € 2,50. Het bedrag wordt niet in contanten,
of met facturen van volgende maanden, verrekend. De korting is 1 maand geldig.
Dubbele T-Mobile Extra punten op je maandfactuur:
• De T-Mobile Extra punten op je maandfactuur worden verdubbeld.
TOT SLOT
T-Mobile behoudt zich het recht voor om T-Mobile Samen stop te zetten en/of de voorwaarden te wijzigen en/of het extra voordeel te wijzigen.
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