Tarieven Prepaid

Tarieven Simyo prepaid
Bij Simyo reken je af per seconde met een minimum van 1 minuut. We maken geen onderscheid tussen bellen
naar mobiele of vaste nummers of het bellen naar voicemail. Je beltegoed is onbeperkt houdbaar. Wel vragen we
je om één keer per zes maanden gebruik te maken van je aansluiting. Als je meer dan zes maanden niet belt of
sms’t, wordt je Simyo nummer afgesloten.

Bellen binnen Nederland
Tarief

Per

Bellen

€ 0,10 *

Minuut

Starttarief

-

-

Sms

€ 0,10

Bericht

* Je betaalt per seconde met een minimum van 1 minuut.

Internet op je mobiel - alleen binnen zone 1
Tarief

Per

Standaardtarief

€ 0,15

MB

150 MB bundel

€ 5,-

Maand (30 dagen)

500 MB bundel

€ 7,50,-

Maand (30 dagen)

1000 MB bundel

€ 10,-

Maand (30 dagen)

•

Bij een overschrijding van je bundel, betaal je het standaardtarief.

•

Simyo rekent internetgebruik af per kB.

Andere opties
Onderling bellen bundel

Tarief

Per

€ 2,50

Bundel

Met deze bundel bel je 100 minuten naar Simyo klanten. Gesprekken worden op hele minuten naar boven afgerond. De bundel is één maand
geldig. Bovenstaande opties (dag-, maand- en onderlingbundel) kunnen aanvullend worden afgenomen.
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Tarieven Servicenummers
Omschrijving

Tarief

Klantenservice 1

Gratis

Klantenservice vanuit het buitenland 2

Bellen naar Nederland vanuit de betreffende zone

066/067 nummers

Kosten servicenummer + Normale verbruikskosten

0800 nummers

Gratis

084/087 3 nummers

Kosten servicenummer + Normale verbruikskosten

085/088 nummers

Normale verbruikskosten

0900 nummers 3

Kosten servicenummer + Normale verbruikskosten

112

Gratis

116xyz nummers

Normale verbruikskosten

12331/12339, voicemail aan- en uitschakelen

Gratis

14xyz nummers

Normale verbruikskosten

18xy nummers 3

Kosten servicenummer + Normale verbruikskosten

Bereikbaar op 020-2003007 of vanaf je Simyo mobiel op 1200.
Bereikbaar vanuit het buitenland via 0031202003007
3
Aan het begin van ieder gesprek naar dit nummer worden de servicekosten en het starttarief (indien van toepassing)
genoemd. 0906- en 0909 nummers kun je via Simyo niet bellen.
1
2

•
•

De servicekosten worden per seconde afgerond en de verkeerskosten per seconde met een minimum van 1 minuut.
De normale verbruikskosten bedragen in Nederland € 0,10 per minuut voor het huidige prepaid portfolio.
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Overige tarieven

1
2

Omschrijving

Tarief

Aanvragen nieuw nummer

€ 5,00

Aanvragen nieuwe simkaart

€ 5,00

1244 (mobiel opwaarderen)

Gratis

1244 (mobiel opwaarderen) vanuit het buitenland

Gratis

Blokkeren na diefstal

Gratis

Doorschakeldiensten 1

Gratis

Geheim nummer 2

Gratis

Nummerbehoud

Gratis

Nummer blokkeren

Gratis

Opheffen simblokkering

Gratis

Opvragen pin- of PUK code

Gratis

Overzetten beltegoed

€ 5,00

Simlock verwijderen

Gratis

Doorschakelen aan- en uitzetten is gratis. Je betaalt de gesprekskosten van je mobiel naar het toestel waar het naar doorgeschakeld is.
Geheim nummer: Het telefoonnummer kan afgeschermd worden voor rekening, nummerherkenning, telefoongids.

Voorwaarden prijslijst
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. (Prijs)wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden. Kijk voor de meest
actuele tarieven op www.simyo.nl/tarieven.
Voor vragen over tarieven kan je ook contact opnemen met de klantenservice op 020-2003007 of vanaf je Simyo
mobiel op 1200.
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