Ingangsdatum

Prijslijst

17 oktober 2004
T-Mobile Abonnee (1/4)

Tarieven inclusief btw

Er zijn 3 abonnementsvormen verkrijgbaar.

Beltarieven

T-Mobile Abonnee Standaard. Je koopt per maand:
- Relax 30: een bundel van 30 minuten voor € 10,50.
- Relax 75: een bundel van 75 minuten voor € 16,50.
- Relax 150: een bundel van 150 minuten voor € 23,50.
- Relax 225: een bundel van 225 minuten voor € 29,50.
- Relax 300: een bundel van 300 minuten voor € 36,50.
- Relax 400: een bundel van 400 minuten voor € 44,50.
- Relax 500: een bundel van 500 minuten voor € 52,50.
- Relax 1000: een bundel van 1000 minuten voor € 97,50.

Je betaalt:
€ 0,35 per minuut
€ 0,22 per minuut
€ 0,16 per minuut
€ 0,13 per minuut
€ 0,12 per minuut
€ 0,11 per minuut
€ 0,11 per minuut
€ 0,10 per minuut

Je betaalt buiten de bundel.

Minuuttarief + starttarief € 0,06 per gesprek

T-Mobile Abonnee SIM only. Je koopt per maand:
- Relax 30 SIM only: een bundel van 30 minuten voor € 5,25.
- Relax 75 SIM only: een bundel van 75 minuten voor € 8,25.
- Relax 150 SIM only: een bundel van 150 minuten voor € 11,75.
- Relax 225 SIM only: een bundel van 225 minuten voor € 14,75.
- Relax 300 SIM only: een bundel van 300 minuten voor € 18,25.
- Relax 400 SIM only: een bundel van 400 minuten voor € 22,25.

Je betaalt buiten de bundel:
€ 0,35 per minuut + starttarief € 0,06 per gesprek
€ 0,22 per minuut + starttarief € 0,06 per gesprek
€ 0,16 per minuut + starttarief € 0,06 per gesprek
€ 0,13 per minuut + starttarief € 0,06 per gesprek
€ 0,12 per minuut + starttarief € 0,06 per gesprek
€ 0,11 per minuut + starttarief € 0,06 per gesprek

Aansluitkosten T-Mobile Abonnee Standaard en T-Mobile Abonnee SIM only.

€ 52,50 per activering

Met T-Mobile Abonnee bel je mobiel. Zonder abonnementskosten. Vooraf ingekochte belminuten hoef je
niet direct op te maken. Ze zijn maximaal 2 maanden geldig vanaf aankoopdatum. Het gekozen beltarief
geldt voor bellen binnen Nederland. Bel je naar of vanuit het buitenland, word je gebeld in het buitenland,
bel je naar betaalde servicenummers of verstuur je een SMS-tekstbericht? Dan gelden andere tarieven en
aanvullende voorwaarden. Deze kosten gaan niet uit je minutenbundel, maar brengt T-Mobile je apart in
rekening.

T-Mobile Data only
- Aansluitkosten Data only
- T-Mobile Data only abonnement* in combinatie met een T-Mobile Data
Voordeelbundel of de dienst T-Mobile Instant E-mail.
- Bellen in Nederland.
- Overige tarieven.

Je betaalt:
€ 52,50 per activering
Zie deze prijslijst
€ 0,40 per minuut + starttarief € 0,05 per gesprek
Zie deze prijslijst

* Met een Data only abonnement neem je geen vooraf in te kopen belminuten af.

T-Mobile Instant E-Mail :
- Instant E-mail met BlackBerry
- Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in Nederland.
- Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in de Worldclass* landen.
- Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in de niet-Worldclass landen.

Je betaalt:
€ 23,80 per maand per aansluiting
Gratis
€ 0,20 per 10 KB (je betaalt per 10 KB**)
Kijk op www.t-mobile.nl***

* Voor de Worldclass landen, zie ‘Bellen in en vanuit het buitenland’
** T-Mobile berekent je gebruik per hele eenheden van 10 KB. Je gebruik wordt in het buitenland per sessie
vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud van 10 KB.
*** In de niet-WorldClass landen zijn de GPRS Internet tarieven van toepassing.

T-Mobile SMS:
- SMS-tekstbericht verzenden.
- Overige tarieven van SMS-communicatie, SMS-entertainment of SMS-informatie.

Je betaalt:
€ 0,22 per max. 160 tekens
Kijk op www.t-mobile.nl

T-Mobile SMS Voordeelbundels. Je koopt per maand:
- T-Mobile SMS 20: 20 sms’jes voor € 3,-.
- T-Mobile SMS 40: 40 sms’jes voor € 5,-.
- T-Mobile SMS 80: 80 sms’jes voor € 8,-.
- T-Mobile SMS 120: 120 sms’jes voor € 12,-.
- T-Mobile SMS 200: 200 sms’jes voor € 20,-.
- T-Mobile SMS 300: 300 sms’jes voor € 30,-.

Je betaalt binnen de bundel:
€ 0,15 per bericht
€ 0,13 per bericht
€ 0,10 per bericht
€ 0,10 per bericht
€ 0,10 per bericht
€ 0,10 per bericht

Vooraf ingekochte sms’jes zijn maximaal 2 maanden geldig vanaf de aankoopdatum. De SMS
Voordeelbundel is geldig in Nederland voor het versturen van standaard SMS-tekstberichten naar
Nederlandse en buitenlandse vaste en mobiele nummers. De SMS Voordeelbundel is niet geldig voor
SMS-tekstberichten verzonden vanuit het buitenland, verzonden naar betaalde servicenummers en
betaalde SMS-tekstberichten die je ontvangt. Gebruik je meer dan je vooraf ingekochte sms’jes dan
brengt T-Mobile je een tarief van € 0,22 per bericht in rekening.
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T-Mobile MMS:
- MMS-bericht verzenden.

Je betaalt:
€ 0,50 per bericht

T-Mobile MMS Voordeelbundels. Je koopt per maand:
- T-Mobile MMS 10: 10 mms’jes voor € 4,-.
- T-Mobile MMS 20: 20 mms’jes voor € 7,-.
- T-Mobile MMS 40: 40 mms’jes voor € 12,-.
- T-Mobile MMS 80: 80 mms’jes voor € 20,-.

Je betaalt binnen de bundel:
€ 0,40 per bericht
€ 0,35 per bericht
€ 0,30 per bericht
€ 0,25 per bericht

Vooraf ingekochte mms’jes zijn maximaal 2 maanden geldig vanaf aankoopdatum. De MMS
Voordeelbundel is geldig in Nederland voor het versturen van standaard MMS-berichten naar mobiele
nummers en naar e-mail adressen. De bundel in niet geldig voor MMS-berichten verzonden vanuit het
buitenland, verzonden naar betaalde servicenummers en betaalde MMS-berichten die je ontvangt.
Gebruik je meer dan je vooraf ingekochte mms’jes dan brengt T-Mobile je een tarief van € 0,50 per
bericht in rekening.

T-Mobile t-zones:
- T-Mobile t-zones (via inbellen).
- T-Mobile t-zones (via GPRS).

Je betaalt:
Beltarief
€ 0,15 per 10 KB*

T-Mobile t-zones Voordeelbundels (GPRS t-zones en WAP-portalen).
Je koopt per maand:
- T-Mobile t-zones 500 KB: 500 KB voor € 5,- T-Mobile t-zones 1 MB: 1 MB voor € 8,50
- T-Mobile t-zones 2 MB: 2 MB voor € 10,- T-Mobile t-zones 5 MB: 5 MB voor € 12,50

Je betaalt binnen en buiten de bundel:
€ 0,10 per 10 KB*
€ 0,08 per 10 KB*
€ 0,05 per 10 KB*
€ 0,02 per 10 KB*

* T-Mobile berekent je t-zones gebruik per hele eenheden van 10 KB. Je gebruik wordt in Nederland elk etmaal
vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud van 10 KB.
Vooraf ingekochte KB/MB zijn maximaal 2 maanden geldig vanaf aankoopdatum. De t-zones
Voordeelbundel is geldig voor het gebruik van T-Mobile t-zones en WAP-portalen in Nederland. De bundel
in niet geldig voor gebruik van T-Mobile t-zones en WAP-portalen in het buitenland en niet voor gebruik
van internet via GPRS. Gebruik je meer dan je vooraf ingekochte KB/MB dan brengt T-Mobile dit gebruik
apart in rekening tegen hetzelfde tarief dat geldt binnen je t-zones Voordeelbundel.

T-Mobile Internet:
- T-Mobile Internet (via GPRS).

Je betaalt:
€ 0,98 per 100 KB*

T-Mobile Data Voordeelbundels (GPRS Internet). Je koopt per maand:
- T-Mobile Data 1: 1 MB voor € 7,50
- T-Mobile Data 5: 5 MB voor € 11,50
- T-Mobile Data 15: 15 MB voor € 30,- T-Mobile Data 25: 25 MB voor € 40,-

Je betaalt binnen en buiten de bundel:
€ 0,73 per 100 KB*
€ 0,22 per 100 KB*
€ 0,20 per 100 KB*
€ 0,16 per 100 KB*

* T-Mobile berekent je GPRS gebruik per hele eenheden van 100 KB. Je gebruik wordt in Nederland elk
etmaal vastgesteld en naar boven afgerond op 100 KB of een veelvoud van 100 KB.
Vooraf ingekochte MB zijn maximaal 2 maanden geldig vanaf aankoopdatum. De Data Voordeelbundel is
geldig voor het gebruik van internet via GPRS in Nederland. De bundel in niet geldig voor gebruik van
internet in het buitenland en niet voor gebruik van T-Mobile t-zones en WAP-portalen via GPRS. Gebruik je
meer dan je vooraf ingekochte KB/MB dan brengt T-Mobile dit gebruik apart in rekening tegen hetzelfde
tarief dat geldt binnen je Data Voordeelbundel.

T-Mobile HotSpot:
- T-Mobile HotSpot Anytime
- T-Mobile HotSpot Pass: Pass voor 1 uur**
- T-Mobile HotSpot Pass: Pass voor 3 uur**
- T-Mobile HotSpot Pass: Pass voor 24 uur**
* T-Mobile berekent je HotSpot gebruik per hele eenheden van 15 minuten. Je gebruik wordt per sessie
vastgesteld en per gestart tijdsblok van 15 minuten achteraf verrekend op je factuur.
** De sessie start na uitvoering van je creditcardbetaling en eindigt automatisch na de gestelde tijdsduur.

Je betaalt:
€ 1,50 per 15 minuten*
€ 6,- per HotSpot Pass
€ 14,- per HotSpot Pass
€ 24,- per HotSpot Pass
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T-Mobile servicenummers:
- T-Mobile Klantenservice vanuit Nederland: 1200 via je mobiele telefoon,
0800 - 7111 via een andere telefoon.
- T-Mobile Klantenservice vanuit het buitenland: +31 6 2400 1200 (belkosten op
basis van roamingtarieven).

Je betaalt:
Gratis

Gratis servicenummers:
- 112 (noodoproep).
- Bellen naar Nederlandse 0800-nummers vanuit Nederland.
- Bellen naar 0800-nummers vanuit het buitenland (kosten afhankelijk van
buitenlandse operator).

Je betaalt:
Gratis
Gratis
Kijk op www.t-mobile.nl

Betaalde servicenummers:
- 0900, 0906, 0909.
- 084, 087.
- 067.
- 118.
- 00800
- Pager.

Je betaalt:
Beltarief + tarief van servicenummer
Beltarief + € 0,60 per minuut
Beltarief
€ 1,40 per gesprek
€ 0,25 per minuut + starttarief
€ 0,25 per minuut + starttarief € 1,- per gesprek

Kijk op www.t-mobile.nl

* Belminuten voor het bellen naar betaalde servicenummers gaan niet uit de bundel.

T-Mobile Voice:
- Bel 0900 - 1505 voor voicecards, voicemailbegroetingen en beltonen.

Je betaalt:
Beltarief + € 0,65 per minuut

Diensten:
- Nummerweergave of Verbergen Nummerweergave (niet mogelijk bij SMS).
- Geheim nummer.
- 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).
- 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.
- Opheffen SIM-blokkering binnen 0-3 maanden na activering.
- Opheffen SIM-blokkering binnen 3-6 maanden na activering.
- Opheffen SIM-blokkering binnen 6-9 maanden na activering.
- Opheffen SIM-blokkering binnen 9-12 maanden na activering.
- Opheffen SIM-blokkering vanaf 12 maanden na activering.
- Contractovername, Opvragen pin-/PUK-code, kopie contract.
- Vervanging defecte/gestolen SIM-kaart binnen 6 maanden na activatie.
- Vervanging defecte/gestolen SIM-kaart meer dan 6 maanden na activatie.
- Opvragen kopie factuur, opvragen kopie credit / debet brief.
- Heraansluitkosten na administratieve afsluiting.
- Nummerbehoud.
- Wijzigen mobiele telefoonnummer.

Je betaalt:
Gratis
Gratis
€ 2,- per aansluiting per maand
Gratis
Beltarief
Beltarief
€ 15,- behandelingskosten
€ 5,- behandelingskosten
Gratis

T-Mobile Fax- en Dataservice:
Om te e-mailen en te internetten en om faxen en databestanden te versturen of te
ontvangen.
- Faxen versturen en surfen op internet.
Faxen en data versturen en ontvangen, inclusief faxmailbox en aparte fax- en
datanummers.

Je betaalt:

Voicemail:
- Afluisteren berichten en instellen of wijzigen voicemail vanuit Nederland.
- Afluisteren berichten vanuit het buitenland (tarief bellen vanuit het buitenland).
- Telefonisch oproepbericht vanuit Nederland.
- Snel terugbellen vanuit Nederland.

Je betaalt:
Beltarief
Kijk op www.t-mobile.nl
Beltarief
Beltarief naar voicemail + beltarief naar nummer
dat teruggebeld wordt

In het buitenland kunnen voor doorschakelen naar je voicemail dubbele kosten berekend worden.
Bijvoorbeeld wanneer je in gesprek bent, als je je telefoon niet opneemt of bij onvoldoende dekking. Kijk
voor meer informatie op www.t-mobile.nl .

€ 120,- deblokkeringkosten
€ 90,- deblokkeringkosten
€ 70,- deblokkeringkosten
€ 50,- deblokkeringkosten
Gratis
€ 15,- behandelingskosten
€ 7,50 behandelingskosten
€ 15,- behandelingskosten
€ 5,- behandelingskosten
€ 25,- behandelingskosten
€ 9,- behandelingskosten
€ 112,50 per nummer

Beltarief + eenmalig € 15,- aansluitkosten
Beltarief + eenmalig € 15,- aansluitkosten
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Bellen naar het buitenland:
- Groep 1: West-Europa* + Verenigde Staten (1), Canada (1) en Australië (61).
- Groep 2: Rest van Europa.
- Groep 3: Rest van de wereld.

Je betaalt:
€ 0,40 per minuut + starttarief**
€ 1,00 per minuut + starttarief**
€ 1,25 per minuut + starttarief**

- Bellen naar buitenlandse mobiele nummers uit groep 1*** (zie www.t-mobile.nl voor
mobielenummerreeksen).

Tarief bellen naar het buitenland + toeslag van
€ 0,25 per minuut

* West-Europa: Andorra (376), België (32), Denemarken (45), Duitsland (49), Finland (358), Frankrijk (33),
Griekenland (30), Gibraltar (350), Ierland (353), Italië (39), Liechtenstein (423), Luxemburg (352), Monaco
(377), Noord-Ierland (44), Noorwegen (47), Oostenrijk (43), Portugal (incl. Madeira en Azoren) (351), San
Marino (378), Spanje (34), Verenigd Koninkrijk (44), Zweden (46) en Zwitserland (41).
** Het starttarief voor bellen naar het buitenland voor abonnees met een T-Mobile Abonnee prijsplan (Relax en
Relax SIM only) is € 0,06 per gesprek; voor abonnees met overige prijsplannen € 0,05 per gesprek.
*** Toeslag is niet van toepassing voor bellen naar de Verenigde Staten en Canada

WorldClass*: Bellen in en vanuit het buitenland:
- WorldClass**: Via de volgende voordeelnetwerken: België-Mobistar, Denemarken-

Je betaalt:
€ 0,95 per minuut

Orange, Duitsland-T-Mobile, Finland-Sonera, Frankrijk (incl. Monaco)-Orange, Griekenland-TIM, HongarijeWestel, Ierland-Meteor, Italië-TIM, Kroatië-HT Mobile, Luxemburg-P&T, Noorwegen-NetCom, Oostenrijk-TMobile, Polen-Era, Portugal-TMN, Slovenië-Mobitel, Slowakije-Eurotel, Spanje-Telefonica/Movistar, TsjechiëT-Mobile, Verenigd Koninkrijk-T-Mobile, Verenigde Staten-T-Mobile, Zweden-Telia, Zwitserland-Orange

- Via de overige netwerken in de hierboven genoemde landen.

€ 1,10 per minuut

- Overige tarieven voor bellen in en vanuit het buitenland.
- Gebeld worden in het buitenland.***

Kijk op www.t-mobile.nl
Kijk op www.t-mobile.nl

* De WorldClass tarieven gelden voor gesprekken vanuit bovengenoemde WorldClass landen naar
Nederlandse vaste en mobiele nummers, en vaste en mobiele nummers uit een van de WorldClass landen.
WorldClass tarieven gelden niet voor het bellen naar betaalde servicenummers.
** Voor bellen betaal je per 30 seconden met een minimum van een minuut.
*** Voor gebeld worden betaal je per seconde.

- MMS-bericht versturen vanuit het buitenland.
- MMS-bericht ontvangen in het buitenland.

€ 1,25 per bericht
Gratis (tot 31-12-04)

T-Mobile GPRS-dataverbruik in het buitenland:
- T-Mobile GPRS (t-zones en WAP-portalen) dataverbruik in WorldClass landen.
- T-Mobile GPRS (t-zones en WAP-portalen) dataverbruik in niet-WorldClass landen.
- T-Mobile GPRS (Internet) dataverbruik in WorldClass landen.
- T-Mobile GPRS (Internet) dataverbruik in niet-WorldClass landen.

€ 0,30 per 10 KB (je betaalt per 10 KB*)
Kijk op www.t-mobile.nl
€ 1,17 per 100 KB (je betaalt per 100 KB*)
Kijk op www.t-mobile.nl

* T-Mobile berekent je gebruik per hele eenheden van 10/100 KB. Je gebruik wordt in het buitenland per
sessie vastgesteld en naar boven afgerond op 10/100 KB of een veelvoud van 10/100 KB.

Overstappen:
Met T-Mobile Abonnee is het mogelijk om eenmaal per maand opwaarts van tariefplan (waaronder o.m.
begrepen de abonnementsvorm en Voordeelbundels) te veranderen naar een op dat moment in de markt
verkrijgbaar tariefplan. Bijvoorbeeld van Relax 30 naar Relax 75, of van een SMS 20 naar een SMS 40.
Andersom kan alleen na het verlopen van je afgesproken minimale contractperiode. Binnen je minimale
contractperiode is het niet mogelijk om van T-Mobile Abonnee Standaard over te stappen naar T-Mobile
Abonnee SIM only. Overstappen naar T-Mobile Zakelijk Groepsabonnementen binnen 6 maanden na het
afsluiten van het individuele tariefplan kost € 50,- (exclusief btw) per aansluiting. Maak wel eerst je ongebruikte
belminuten op. Deze kun je niet meenemen naar een ander tariefplan. 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.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% btw en geldig vanaf 17
oktober 2004. (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. Sommige netwerken in het buitenland
hanteren andere tijdseenheden. Het kan zich voordoen dat je
naar bepaalde nummers niet kan bellen. Niet alle diensten zijn
automatisch beschikbaar. Kijk op www.t-mobile.nl voor de meest
actuele tarieven en meer informatie.

