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Tarieven Simyo Tringg abonnement

Simyo Tringg abonnement

Omschrijving

Maandbedrag bundel € 29,95

Inclusief aantal minuten/sms 1250

Internetbundel € 5,00

Aantal MB in internetbundel 1024

Afronding belminuten Per hele minuut naar boven

Bellen binnen bundel Vaste en mobiele nummers binnen Nederland, voicemail en 0900-8844

SMS binnen bundel Vaste en mobiele nummers binnen Nederland

Buiten bundel tarief € 0,17 

Bundeltegoed is niet mee te nemen naar een volgende maand.

Voor bellen in en naar het buitenland en betaalde servicenummers, gelden andere tarieven (zie onder). 
Deze kosten worden apart in rekening gebracht en vallen dus niet binnen de bundel.

Simyo behoudt zich het recht voor om het tarief van de bundel één keer per jaar aan te passen aan de 
CBS consumentenprijsindex.

Internet op je mobiel - alleen binnen Nederland

Omschrijving Tarief Per

Standaardtarief € 0,15 MB

Buiten Internetbundel € 0,15 MB

 
Internet op je mobiel wordt per maand afgerekend op het verbruik per kB. Je betaalt het Standaardtarief als je internet op je 
mobiel gebruikt zonder dat je een internetbundel hebt. Als je wel een internetbundel hebt en de grens van 1024 MB passeert, 
betaal je het Buiten Internetbundel tarief.  

MMS

Omschrijving Tarief Per

MMS bericht € 0,169 MMS bericht

MMS is geldig voor standaard MMS naar mobiele nummers en e-mailadressen. 

Tarieven
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Tarieven Servicenummers

Omschrijving Tarief

Klantenservice 1200 Gratis

112 Gratis

0800 nummers Gratis

12331/12339, voicemail aan en uit Gratis

+31(0)612001200 vanuit het buitenland Tarief bellen naar Nederland vanuit betreffende zone

084/085/088 nummers Binnen bundel tarief

14xyz nummers Binnen bundel tarief

116xyz nummers Binnen bundel tarief

066/067 nummers Binnen bundel tarief

18xy nummers* Tarief 18xy nummer

0900/090x nummers* Kosten servicenummer + binnen bundel tarief

087 nummers* Kosten servicenummer + binnen bundel tarief

*  Aan het begin van ieder gesprek naar dit nummer worden de kosten van het servicenummer genoemd

Bellen in en naar het buitenland

Tarieven voor bellen tussen de verschillende zones:

Alle tarieven per minuut Bellen naar

Vanuit Zone 1 (excl. NL) Zone 2 Zone 3 Zone 4 Voicemail

Nederland € 0,2299 € 1,271 € 2,542 € 2,542 Normale verbruikskosten

Zone 1 (excl. Nederland) € 0,2299 € 1,271 € 2,542 € 4,576 € 0,2299

Zone 2 € 1,271 € 1,271 € 2,542 € 4,576 € 1,271

Zone 3 € 2,542 € 2,542 € 2,542 € 4,576 € 2,542

Zone 4 € 4,576 € 4,576 € 4,576 € 4,576 € 4,576

•	 Bellen in de EU (zone 1) wordt per seconde verrekend met een minimum van 30 seconden. 
•	 EU-tarieven gelden voor alle nummers binnen de EU, met uitzondering van 0800- en 0900-nummers. 
•	 Bellen tussen de overige zones wordt per 30 seconden verrekend en afgerond naar boven met een minimum van 1 minuut. 
•	 Bellen vanuit Nederland naar het buitenland wordt per hele minuut verrekend en naar boven afgerond. 
•	 Het ontvangen van voicemailberichten is gratis.

Voor landenindeling kijk op http://www.simyo.nl/tarieven onder ‘buitenland’.

Tarieven voor gebeld worden in de verschillende zones:

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Gebeld worden € 0,0605 € 1,271 € 2,542 € 2,542

•	 Gebeld worden in het buitenland binnen de EU wordt per seconde verrekend. Er wordt geen starttarief gerekend. 
•	 Gebeld worden in de overige zones wordt per 30 seconden verrekend en afgerond naar boven met een minimum van 1 minuut.

Tarieven voor sms’en vanuit verschillende zones:

Alle tarieven per SMS

Zone 1 (excl NL) Zone 2 Zone 3 Zone 4

SMS versturen vanuit € 0,0726 € 0,508 € 0,508 € 0,508
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Een sms ontvangen in het buitenland is gratis

Tarieven voor sms’en vanuit Nederland naar de verschillende zones:

Alle tarieven per SMS SMS naar

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Van Nederland € 0,0726 € 0,508 € 0,508 € 0,508

Tarieven voor mobiele data in het buitenland

Alle tarieven per MB Internet in

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Per MB € 0,242 € 5,000 € 5,000 € 5,000

Overige tarieven

Omschrijving Tarief

Opvragen pin- of PUK code Gratis

Nummer blokkeren Gratis

Bundel wijzigen Gratis

Simlock verwijderen Gratis

Doorschakeldiensten* Gratis

Opheffen simblokkering Gratis

Blokkeren na diefstal Gratis

Easyswitch/groepsgesprek Kosten van het gebelde gesprek

Geheimnummer Gratis

Groeps/ dubbelgesprek Gratis

Aanvragen nieuwe simkaart € 5,00 

Aanvragen nieuw nummer € 5,00 

* Doorschakelen aan- en uitzetten is gratis. Je betaalt de gesprekskosten van je mobiel naar het toestel waar het naar doorge-
schakeld is. Dit tarief is afhankelijk van je abonnement.

Voorwaarden prijslijst

•	 Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. (Prijs)wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden. Kijk voor het 
meest actuele tarief op www.simyo.nl/tarieven. 

•	 Voor vragen over tarieven kunt u ook contact opnemen met de klantenservice op 1200 (gratis).
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