Tariefinformatie T-Mobile Thuis 2018
Abonnementskosten
Standaard internet*					

Prijzen (inclusief BTW)

Internet 20

20 Mbit/s download

2 Mbit/s upload			

€ 27 p.mnd.

Internet 50

50 Mbit/s download

5 Mbit/s upload			

€ 28 p.mnd.

Internet 100

100 Mbit/s download

10 Mbit/s upload			

€ 31 p.mnd.

Glasvezel internet *		
Internet 50

50 Mbit/s download

50 Mbit/s upload			

€ 32,50 p.mnd.

Internet 100

100 Mbit/s download

100 Mbit/s upload			

€ 36 p.mnd.

Internet 200

200 Mbit/s download

200 Mbit/s upload			

€ 38 of € 45 p.mnd.

Internet 500

500 Mbit/s download

500 Mbit/s upload			

€ 50 p.mnd.

Internet 750

750 Mbit/s download

750 Mbit/s upload			

€ 50 p.mnd.

Interactieve TV					
Interactieve TV

Minimaal 60 digitale zenders waarvan meer dan 35 in HD, gratis Interactieve TV Box,
€ 15 p.mnd.
gratis TV Anywhere App, Begin Gemist, Programma Gemist - 10 dagen terug		

Themapakket Infotainment

Natuur, documentaires en actualiteiten			

Themapakket Entertainment

Films, humor, spannende series en entertainment			

€ 3,75 p.mnd.

Themapakket International

De grootste zenders uit Groot-Brittannië, Duitsland en Italië			

€ 3,75 p.mnd.

Themapakket Kids & Music

De leukste zenders voor kinderen en muziekliefhebbers			

€ 3,75 p.mnd.

TV Anywhere App					
Extra Interactieve TV Box(en)

€ 3,75 p.mnd.

Gratis

			

Interactieve TV Box met harddiskrecorder 					

€ 5 p.mnd.

Extra Interactieve TV Box 					

€ 5 p.mnd.

Extra Interactieve TV Box met harddiskrecorder 				

€ 10 p.mnd.

Extra zenders

				

Ziggo Sport Totaal 					

€ 15 p.mnd.

FOX Sports Compleet 					

€ 12,50 p.mnd.

Film1 					
€ 15 p.mnd.
FOX Sports Eredivisie					

€ 7,50 p.mnd.

Erotiek pakket					
€ 10 p.mnd.
Bellen					
Vast Bellen Start

Vanaf 13 cent per minuut bellen met je vaste telefoon naar vast en mobiel. Afrekenen per seconde

€ 2,50 p.mnd.

Unlimited Vast Bellen

Onbeperkt bellen met je vaste telefoon naar vaste nummers in Nederland

€ 10 p.mnd.

Unlimited Vast Bellen Plus

Onbeperkt bellen met je vaste telefoon naar vaste en mobiele nummers in Nederland

€ 15 p.mnd.

BELTARIEVEN
Kijk voor de beltarieven op www.t-mobile.nl/thuis/bellen
De genoemde snelheden zijn theoretisch haalbare snelheden. De maximale down- en uploadsnelheden liggen in de praktijk vaak lager, omdat deze afhankelijk zijn van de
afstand tot de wijkcentrale, de kwaliteit van de netwerkaansluiting en externe factoren zoals de bekabeling in huis en de kwaliteit van je apparatuur. De genoemde snelheid
dient slechts ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Let op: De beschikbaarheid van internetsnelheden en tarieven is afhankelijk van je adres.
Doe de postcodecheck op t-mobile.nl/thuis om te zien welke snelheid op jouw adres haalbaar is en welk tarief we kunnen bieden.
** + het tarief van het service nummer (indien van toepassing).
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Vervolg tariefinformatie T-Mobile Thuis 2018
Eenmalige kosten

Prijs (inclusief BTW)

Installatiekosten

€ 75

Activatiekosten

€ 30

Kosten diensten
Nummerbehoud

Gratis

Blokkering telefoonnummers

Gratis

Voicemail

Gratis

Kosten bij niet retourneren apparatuur
Glasvezelmodem

€ 125

Modem

€ 75

Interactieve TV Box

€ 90

Interactieve TV Box met harddiskrecorder

€ 175

Wifi-versterker type 1750E

€ 70

Wifi-versterker type 310

€ 25

Overig
Vervangen afstandsbediening

€ 12,50

Op basis van de algemene voorwaarden artikel 7.2. Als je gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de dienst(en) te wijzigen, is dit uitsluitend mogelijk tegen
de op dat moment geldende tarieven en tariefstructuren voor die dienst(en). Je betaalt pas voor een dienst als deze actief is.

Voorwaarden prijslijst
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BTW tarief is 21%. Bedragen zijn afgerond op 2 decimalen. (Prijs)wijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden. T-Mobile Thuis zal ieder jaar in januari het maandbedrag van jouw
abonnement (Internet, TV en Vast Bellen) aanpassen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumenten-prijsindexcijfer van het CBS over het
voorafgaande jaar van 1 juli tot en met 30 juni. T-Mobile Thuis voert geen inflatiecorrectie door als er 3 maanden of minder van jouw contract verstreken zijn. Kijk op www.t-mobile.nl voor
de meest actuele tarieven en meer informatie.

