OVERZICHT T-MOBILE KLANTVOORDEEL ALS JE GEEN GO UNLIMITED ABONNEMENT HEBT
→ Combineer het abonnement met:

Je hebt het volgende abonnementstype:

↓
Een Mobiel abonnement
T-Mobile Thuis abonnement
Een Basis Sim abonnement afgesloten vóór 29 januari
geen T-Mobile Klantvoordeel
500MB meer data per maand***
2018
Een T-Mobile Go (excl Go Unlimited abonnement),
Stel Samen & Stel Bij (exclusief Oneindig online) of
geen T-Mobile Klantvoordeel
2GB meer data per maand***
Just Walk abonnement afgesloten vóór 29 januari
2018
€ 2,50 extra korting + 500 MB meer data per maand***
Basis Sim (afgesloten vanaf 29 januari 2018)
Go 1 GB; 5GB of 10 GB (afgesloten vanaf 29 januari
€ 2,50 extra korting + 2 GB meer data per maand***
2018)
Thuis (Internet of Internet en vast Bellen)
Gratis stap hogere internet snelheid*
Thuis (Internet en Interactieve TV of Internet, vast
Bellen en Interactieve TV)

Gratis stap hogere internet snelheid*
€7,50 tegoed per maand in te zetten op TV pakketten

OVERZICHT T-MOBILE KLANTVOORDEEL ALS JE EEN GO UNLIMITED ABONNEMENT HEBT
Je hebt het volgende abonnementstype:

↓

T-Mobile Go Unlimited (afgesloten vanaf 29 januari
2018)
Een T-Mobile Go Unlimited abonnement afgesloten
vóór 29 januari 2018

→ Combineer op 1 adres je abonnement met:

Een T-Mobile Go, Stel Samen & Stel Bij of Basis Sim abonnement (geen
Unlimited)

€ 2,50 korting per maand

1x Unlimited abonnement of een Thuis abonnement

€ 6,50 korting per Unlimited abonnement per maand

2x Unlimited abonnement
of
1x Unlimited + Thuis

3 of meer x Unlimited abonnement
of
2 of meer x Unlimited + Thuis

€ 12,50 korting per Unlimited
€ 10,- korting per Unlimited
abonnement (voor maximaal 6
abonnement per maand** Unlimited abonnementen op 1 adres)
per maand**

Geen T-Mobile Klantvoordeel

* Je krijgt gratis een stap hogere internetsnelheid voor je Thuis internetaansluiting. Kun je op jouw adres alleen gebruikmaken van de laagste snelheid standaard internet (DSL tot 20 Mbit/s)? Dan krijg je maandelijks € 2,50 korting op je Thuis internetabonnement.
** Voor de Unlimited abonnementen geldt dat voor klantvoordeel vanaf €10,-, de mobiele Go Unlimited abonnementen van maximaal 2 bankrekeningen afgeschreven mogen worden.
*** De Meer data bundels worden alleen toegekend wanneer er al een data product inbegrepen is in het abonnement en wanneer er geen sprake is van een mobiel abonnement met onbeperkt data.

