BIJLAGE BIJ PERSBERICHT – AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE
DIVERSE ABONNEMENTSVORMEN.

Startabonnement
Elk Stel Samen en Samengesteld abonnement is voorzien van een
Startabonnement. Klanten krijgen hiermee toegang tot internet in Nederland
met een basissnelheid van 64kb/s. Hiermee kunnen klanten bijvoorbeeld
onbeperkt whatsappen en posten. Daarnaast is Travel & Surf standaard
geactiveerd. Deze dienst zorgt ervoor dat klanten in het buitenland eenvoudig
en veilig een dag- of weekpas kunnen kopen voor internetgebruik. Na verbruik
van de pas stopt de internettoegang en worden er geen kosten meer gemaakt.
Klanten hebben bij de nieuwe abonnementen van T-Mobile dus nooit
onverwachte kosten voor internetgebruik in zowel binnen- en buitenland.

Daarnaast biedt het Startabonnement onbeperkt sms en toegang tot het 4G
netwerk, zodra dit beschikbaar is. Uniek is dat het T-Mobile 4G netwerk direct
geschikt wordt voor alle 4G ready smartphones. Klanten die willen profiteren
van de maximale snelheid op het 4G-netwerk kunnen hiervoor hun abonnement
later in 2013 aanpassen.

Stel Samen
In vier eenvoudige stappen stelt de klant het abonnement zelf samen, zodat het
maximaal is afgestemd op het persoonlijk verbruik.

In de eerste stap bepaalt de klant hoeveel hij naast het Startabonnement wil
internetten. T-Mobile biedt kleine bundels van 250 en 500 MB met snel internet
(tot 3,6 mbps). Voor klanten die meer mobiel internet verbruiken zijn er extra
snelle bundels van 1000, 2000 en 5000 MB (tot 14,4 Mbps).

Bij de tweede stap kiest de klant het aantal belminuten. De klant kan kiezen uit
een range van 0 minuten tot onbeperkt bellen.

In de derde stap kiest de klant eventuele extra voordeelbundels. Bijvoorbeeld
Deezer Music voor muziekfans en Internet Europa voor klanten die vaak in het
buitenland zijn.

In de vierde en laatste stap kan de klant kiezen voor een toestelverzekering.
Zeker met het intensieve gebruik van dure smartphones is dit geen overbodige
luxe.

Samengesteld
Klanten die van gemak houden kiezen voor een voordelig Samengesteld
abonnement.

Het Muziek pakket biedt Deezer Music, 2000MB internet en 150 belminuten.
Voor klanten die regelmatig reizen is er het Europa pakket. De klant krijgt hierbij
500 MB internet voor gebruik in heel Europa. Daarnaast zijn 1000 MB en 200
belminuten inbegrepen. Het iPhone pakket tenslotte biedt Visual Voicemail,
1000 MB internet en 200 belminuten.
Alleen bellen & sms’en
Voor klanten die geen gebruik wensen te maken van mobiel internet,
introduceert

T-Mobile

in

juni

2013

‘Alleen

bellen

&

sms’en’.

Deze

abonnementen zijn voor klanten die geen toegang tot mobiel internet nodig
hebben. Meer informatie over deze abonnementen volgt op een later moment.

Abonnementen voor ondernemers
Alle abonnementen zijn ook voor ondernemers verkrijgbaar. Daarnaast zijn er
twee aanvullende Samengestelde pakketten: het Ondernemers Start pakket
voor ondernemers die niet veel bellen en internetten. De ondernemer die niet
voor verrassingen wil komen staan kan kiezen voor het Ondernemers
Onbeperkt pakket. Naast onbeperkt sms zit in dit pakket ook onbeperkt bellen
en 1000 MB internet.

Over T-Mobile in Nederland
Met bijna 5 miljoen klanten is T-Mobile Netherlands, onderdeel van Deutsche
Telekom, één van de grootste mobiele telecommunicatiebedrijven voor
consumenten en het midden- en kleinbedrijf. T-Mobile biedt klanten op
eenvoudige

en

aantrekkelijke

wijze

toegang

tot

mobiele

telecommunicatiediensten en neemt een toonaangevende positie in op het
gebied van mobiel internet. T-Mobile Netherlands is actief met de merken TMobile, BEN en Simpel. In het jongerensegment werkt T-Mobile samen met
MTV Mobile en *bliep. In 2012 werd T-Mobile uitgeroepen tot Beste Werkgever
van Nederland. Klik hier voor meer informatie.
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