T-Mobile Abonnee Relax.
Je koopt per maand een bundel van
Voor
Je betaalt per minuut

Relax 50
50 min.
€ 12,50
€ 0,25

Relax 100
100 min.
€ 17,50
€ 0,18

Relax 150
150 min.
€ 21,50
€ 0,14

Relax 200
200 min.
€ 26,50
€ 0,13

Relax 300
300 min.
€ 35,50
€ 0,12

Relax 400
400 min.
€ 44,50
€ 0,11

Relax 500
500 min.
€ 52,50
€ 0,11

Relax 750
750 min.
€ 74,50
€ 0,10

Relax 1000
1000 min.
€ 96,50
€ 0,10

Relax 1500
1500 min.
€ 139,50
€ 0,09

Voor belminuten buiten de bundel betaal je € 0,22 per minuut (je betaalt per seconde) plus een starttarief van € 0,06 per gesprek. Belminuten zijn 2 maanden geldig vanaf de
aankoopdatum. Voor bellen in, naar en vanuit het buitenland en het gebruik van betaalde servicenummers gelden andere tarieven en aanvullende voorwaarden. Deze kosten
worden apart in rekening gebracht. Je kunt eenmaal per maand overstappen naar een hoger tariefplan. De aansluitkosten voor T-Mobile Abonnee Standaard zijn € 52,50 per
activering.
T-Mobile Abonnee Relax SIM only.

Je koopt per maand een bundel van
Voor
Je betaalt per minuut

Relax 50
SIM only
50 minuten
€ 6,25
€ 0,13

Relax 100
SIM only
100 minuten
€ 8,75
€ 0,09

Relax 150
SIM only
150 minuten
€ 10,75
€ 0,07

Relax 200
SIM only
200 minuten
€ 13,25
€ 0,07

Relax 300
SIM only
300 minuten
€ 17,75
€ 0,06

Relax 400
SIM only
400 minuten
€ 22,25
€ 0,06

Voor belminuten buiten de bundel betaal je € 0,22 per minuut (je betaalt per seconde) plus een starttarief van € 0,06 per gesprek. Belminuten zijn 2 maanden geldig vanaf de
aankoopdatum. Voor gebruik in, naar en vanuit het buitenland en het gebruik van betaalde servicenummers gelden andere tarieven en aanvullende voorwaarden. Deze kosten
worden apart in rekening gebracht. Je kunt eenmaal per maand overstappen naar een hoger tariefplan. De aansluitkosten voor T-Mobile Abonnee SIM only zijn € 52,50 per
activering.
T-Mobile Videotelefonie
Videotelefonie
Je betaalt per minuut binnen Nederland
Je betaalt per minuut naar servicenummers

Je betaalt
€ 0,50
Tarief servicenummer + € 0,50

Voor bellen met videotelefonie betaal je per seconde plus een starttarief van € 0,06 per gesprek.
T-Mobile SMS en Relax SMS Voordeelbundels.
Zonder Voordeelbundel
Je koopt per maand een bundel met
Voor
Je betaalt per SMS-tekstbericht

€ 0,22

Relax
SMS 25
25 sms’jes
€ 3,00
€ 0,12

Relax
SMS 50
50 sms’jes
€ 5,00
€ 0,10

Relax
SMS 75
75 sms’jes
€ 7,50
€ 0,10

Relax
SMS 150
150 sms’jes
€ 14,00
€ 0,09

Relax
SMS 250
250 sms’jes
€ 20,00
€ 0,08

Relax
SMS 450
450 sms’jes
€ 30,00
€ 0,07

De Relax SMS Voordeelbundel is alleen geldig voor standaard SMS-tekstberichten verzonden vanuit Nederland naar Nederlandse vaste en mobiele nummers. Buiten je bundel betaal je
voor deze SMS-tekstberichten € 0,22 per bericht. Voor het verzenden van SMS-tekstberichten in en vanuit het buitenland, sms’en naar buitenlandse nummers en sms’en naar betaalde
servicenummers gelden andere tarieven. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. Vooraf ingekochte sms’jes zijn twee maanden geldig vanaf de aankoopdatum. Je kunt eenmaal
per maand overstappen naar een grotere Voordeelbundel. Een SMS-tekstbericht kan maximaal 160 tekens bevatten.
T-Mobile MMS.
t-zones
U betaalt voor per MMS

U betaalt
€ 0,50

MMS is geldig in Nederland voor het versturen van standaard MMS-berichten naar mobiele nummers en naar e-mail adressen in Nederland.
T-Mobile t-zones.
t-zones
U betaalt voor 10 KB t-zones (via GPRS)

U betaalt
€ 0,15

T-Mobile berekent uw t-zones gebruik per hele eenheden van 10 KB. Uw gebruik wordt in Nederland elk etmaal vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud
van 10 KB.
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T-Mobile internet in Volume en Tijd en Internet Totaal.
T-Mobile internet
U betaalt per MB internet
U betaalt per minuut internet
T-Mobile Internet Totaal
T-Mobile Internet Totaal: Onbeperkt internet in Nederland
T-Mobile Pocket Internet Totaal¹: Onbeperkt internet in Nederland

U betaalt
€ 2,38
€ 0,24

€ 59,50 per maand
€ 9,50 per maand

Het gebruik van internet in Nederland wordt per etmaal vastgesteld en naar boven afgerond op 100 KB (internet keuze Volume) en per hele minuut (internet keuze Tijd). Voor
internet keuze Tijd geldt dat indien de verbinding (tijdelijk) wegvalt zonder dat de sessie actief door de klant is onderbroken, de facturatie tot maximaal 10 minuten (internet
over GPRS, UMTS en HSDPA) of 15 minuten (HotSpot) doorloopt. ¹ Pocket Internet Totaal is uitsluitend te gebruiken voor internet over GPRS, UMTS en HSDPA. Bij gebruik
van Pocket Internet Totaal is de snelheid in combinatie met UMTS en HSDPA beperkt tot maximaal 64 Kb/sec downstream en 16 Kb/sec upstream. Pocket Internet Totaal is
uitsluitend beschikbaar in combinatie met een geselecteerd aantal abonnementen en toestellen. Zie www.t-mobile.nl voor een compleet en actueel overzicht.
T-Mobile HotSpot.
T-Mobile WiWi-Fi Totaal
T-Mobile Wi-Fi Totaal¹ met een contract voor 12 maanden
T-Mobile Wi-Fi Totaal Internationaal, alleen icm met een Wi-Fi Totaal abonnement

Je betaalt
€ 35,64 per maand²
€ 71,34 per maand

¹ Het Wi-Fi Totaal abonnement geldt voor gebruik van T-Mobile HotSpot in Nederland. ²Voor klanten met een T-Mobile GSM abonnement geldt op bovenstaande tarieven een
korting van € 11,90 per maand.
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.

Je betaalt
€ 23,80 per 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 .
T-Mobile Instant E-mail.
T-Mobile Instant E-mail
Instant E-mail met BlackBerry
Instant E-mail met BlackBerry Internationaal
Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in Nederland.
Mobiel e-mail ontvangen en verzenden in het buitenland.

Je betaalt
€ 23,80 per maand per aansluiting
€ 47,60 per maand per aansluiting
Gratis
€ 0,17 per 10 KB (je betaalt per 10 KB¹)

¹T-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. T-Mobile Instant
E-mail kan ook in combinatie met een T-Mobile Data only.
T-Mobile Fax- en Dataservice.
E-mailen, internetten en faxen en databestanden versturen of ontvangen.
Faxen versturen en surfen op internet.
Faxen en data versturen en ontvangen, inclusief faxmailbox en aparte fax- en datanummers
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Servicenummers.
Soort servicenummer
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 (tarief bellen vanuit het buitenland).
112 (noodoproep).
Bellen naar Nederlandse 0800-nummers vanuit Nederland.
Bellen naar 0800-nummers vanuit het buitenland.
0900, 0906, 0909 servicenummers
084, 087 servicenummers
067, 088 servicenummers
00800 servicenummers
065, 066 (pager) servicenummers
118 servicenummer
T-Mobile diensten.
Dienst
Nummerweergave of Verbergen Nummerweergave (niet mogelijk bij SMS).
Geheim nummer.
Gespecificeerde rekening.
Gespecificeerde rekening via My T-Mobile.
Opvragen kopie factuur (incl. specificatie), opvragen kopie credit / debet brief.
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, kopie contract.
Vervanging defecte/gestolen SIM-kaart binnen 6 maanden na activatie.
Vervanging defecte/gestolen SIM-kaart meer dan 6 maanden na activatie.
Duosimkaart
Heraansluitkosten na administratieve afsluiting.
Opvragen PIN-/PUK-code.
Opvragen PIN-/PUK-code 2
Nummerbehoud.
Wijzigen mobiele telefoonnummer.
Bellen naar het buitenland.
Bellen naar het buitenland
Bellen naar West-Europa¹ en Australië: vaste nummers
Bellen naar West-Europa¹ en Australië: mobiele nummers
Bellen naar Verenigde Staten (1) en Canada (1)
Rest van Europa.
Rest van de wereld.

Je betaalt
€ 23,80 per Gratis
Kijk op www.t-mobile.nl
Gratis
Gratis
Kijk op www.t-mobile.nl
Tarief servicenummer + beltarief buiten de bundel
€ 0,60 per minuut + beltarief buiten de bundel
Beltarief buiten de bundel
€ 0,25 per minuut + starttarief
€ 0,25 per minuut + starttarief € 1,- per gesprek
€ 1,40 per gesprek

Je betaalt
€ 23,80 per maand per aansluiting Gratis
Gratis
€ 2,- per aansluiting per maand
Gratis
€ 5,- behandelingskosten
Beltarief
Beltarief
€ 15,- behandelingskosten
€ 5,- behandelingskosten
Gratis
€ 120,- deblokkeringkosten
€ 90,- deblokkeringkosten
€ 70,- deblokkeringkosten
€ 50,- deblokkeringkosten
Gratis
€ 15,- behandelingskosten
€ 7,50 behandelingskosten
€ 10,- behandelingskosten
€ 17,85 behandelingskosten
€ 25,- behandelingskosten
Gratis
€ 15,- behandelingskosten
Gratis
€ 112,50 per nummer

Je betaalt
€ 0,40 per minuut + starttarief²
€ 0,65 per minuut + starttarief²
€ 0,40 per minuut + starttarief²
€ 1,00 per minuut + starttarief²
€ 1,25 per minuut + starttarief²

Bij videotelefonie gelden bovenstaande tarieven voor bellen naar het buitenland plus € 0,25 per minuut.
SMS-bericht versturen naar het buitenland.
MMS-bericht versturen naar het buitenland.

€ 0,25 per bericht
€ 0,50 per bericht

¹ 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). ² Het starttarief voor bellen naar het buitenland is € 0,06 per gesprek.
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WorldClass: bellen in en vanuit het buitenland.
Bellen in en vanuit het buitenland
Van Zone 1 ( West Europa + USA), tarief per minuut¹
Van Zone 2 (Rest van Europa), tarief per minuut¹
Van Zone 3 (Rest van de wereld), tarief per minuut¹
Gebeld worden, tarief per minuut²

Naar zone 1 + NL
€ 0,95/ € 1,10³
€ 1,70
€ 1,95
€ 0,50

Naar zone 2
€ 1,70
€ 1,70
€ 1,95
€ 1,00

Je betaalt
Naar zone 3
€ 1,95
€ 1,95
€ 1,95
€ 1,25

Bij videotelefonie gelden bovenstaande tarieven voor bellen in en vanuit het buitenland plus € 0,25 per minuut.
Diensten in en vanuit het buitenland
SMS-bericht versturen in het buitenland.
SMS-bericht ontvangen in het buitenland.
MMS-bericht versturen in het buitenland.
MMS-bericht ontvangen in het buitenland.
T-Mobile GPRS (t-zones en WAP-portalen) dataverbruik in het buitenland
T-Mobile GPRS (Internet) UMTS en HSDPA dataverbruik in het buitenland
T-Mobile Instant E-mail met BlackBerry dataverbruik in het buitenland
T-Mobile HotSpot in het buitenland

Je betaalt
€ 0,55 per bericht
Gratis
€ 1,25 per bericht
Gratis
€ 0,30 per 10 KB (je betaalt per 10 KB4)
€ 0,09 per 10 KB (je betaalt per 10 KB4)
€ 0,17 per 10 KB (je betaalt per 10 KB4)
€ 0,24 per minuut (je betaalt per 10 minuten5)

Voor de beschikbaarheid van mobiele netwerken in het buitenland, de verdeling van landen per zone, een overzicht van de uitzonderingslanden die buiten de zone verdeling
vallen met aparte tarieven en de overige tarieven voor ‘bellen in en vanuit het buitenland’ kijk op www.t-mobile.nl. Het tarief voor bellen in en vanuit de uitzonderingslanden is €
4,- per minuut. De WorldClass tarieven gelden voor gesprekken met reguliere vaste en mobiele nummers. Voor het bellen naar betaalde servicenummers gelden andere
tarieven en voorwaarden. ¹ Voor bellen betaal je per 30 seconden met een minimum van een minuut. ² Voor gebeld worden betaal je per seconde. ³ € 0,95 is het tarief dat geldt
op de voordeelnetwerken in Zone 1. € 1,10 is het tarief dat geldt op de overige netwerken in Zone 1. Kijk voor een overzicht van de voordeelnetwerken op www.t-mobile.nl.
4
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. 5 T-Mobile berekent je HotSpot gebruik per hele eenheden van 10 minuten. Je gebruik wordt per sessie vastgesteld en per gestart tijdsblok van 10 minuten achteraf
verrekend op je factuur.
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 50 naar Relax 100, of van een Relax SMS 25 naar een Relax SMS 50. 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 € 59,50 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.
Voorwaarden prijslijst.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% btw en geldig vanaf 15 mei 2006. (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 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.
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