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Emobiel - Iedereen veilig online

In dit document vindt u alle informatie over uw 
Emobiel onbeperkt bellen abonnement 

Voor meer informatie. Bel ons op +31 (0) 78 - 630 53 10 of mail 
naar verkoop@Emobiel.nl 

Emobiel onbeperkt bellen 
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Emobiel onbeperkt bellen abonnement

Shiptel T-
Mobile

Shiptel T-
Mobile S

Shiptel T-
Mobile M

Shiptel T-
Mobile L

Shiptel T-
Mobile XL

Bellen en 
sms’en in 
NL en EU

Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Bellen naar 
EU 
nummers 
vanuit NL

Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Internet in 
NL en EU

0GB 500MB 1GB 2,5GB 5GB

Standaard 
tarief

€ 26,50 € 28,95 € 30,25 € 33,75 € 36,25

Prijs per 
maand 12 
maanden

€ 18,00 € 20,50 € 21,75 € 25,35 € 27,75

Prijs per 
maand 24 
maanden

€ 15,75 € 18,00 € 19,30 € 22,95 € 25,35

Voordelen

 Best geteste netwerk van Nederland (P3 2018) 

 Zorgeloos mobiel gebruik 

 Optimale service - ook buiten kantoortijden 

Alle gegevens voor u op een rij…

*boven de bundel in NL snelheidsverlaging zonder meerkosten met mogelijkheid tot bijkopen
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Voorwaarden

‣ Prijzen en voorwaarden beschikbaar vanaf 01-11-2017. 
‣ Looptijd bundel van 22e t/m 21e van de maand. 
‣ T-Mobile heeft het recht om een jaarlijkse inflatiecorrectie toe te passen, deze correctie zal 

Emobiel indien nodig doorberekenen in het abonnementstarief.  
‣ Aansluitkosten € 25 bij nieuw abonnement en verlenging.  
‣ Na contracttermijn opzegtermijn van 1 maand.  
‣ Na contractperiode geldt zonder verlenging het standaard tarief.  
‣ Gebruik buiten de EU travel en surf tot € 10,- per MB.  
‣ Standaard roaminglimiet door de gebruiker te wijzigen.  
‣ LET OP maritieme/satelliet netwerken en uitzonderingslanden zijn altijd buiten bundel. 
‣ Prijzen in Euro’s en Inclusief BTW. 
‣ Wijzigingen en schrijffouten voorbehouden. 
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Bij vragen helpen wij u graag! 

Voor meer informatie. Bel ons op +31 (0) 78 - 630 53 10 
of mail naar verkoop@emobiel.nl 

Bijkopen:

Hieronder een overzicht met  
van de optionele GB 
aanvullers: 

Aantal Prijs

250MB € 2,50

1GB € 7,50

2GB € 10,00

5GB € 15,00

De GB aanvuller kan nooit groter zijn dan de bundel van het abonnement


