
Activatie: Vanaf de besteldatum.
Deactivatie: Per einde kalendermaand. De opzegtermijn is min. 30 dagen.
Connectivity Management Platform (CMP): Niet aanwezig. Unmanaged Mobile Broadband dataverbruik is uitsluitend te monitoren en te limiteren 
in 4G/5G hardware.

Productnaam en eigenschappen

T-Mobile Nederland - 
Mobile Broadband

Regio Bundel
Boven bundel kosten 

per MB
APN

Comgate Echt Onbeperkt NL Nederland max. 25 GB per dag  n.v.t. smartsites.t-mobile

Algemene voorwaarden

n Er geldt een don’t push it policy* (max. 25 GB per dag) 
n SIM-kaart enkel te gebruiken in Nederland. Roaming is geblokkeerd
n Bij onrechtmatig en/of te hoog datagebruik wordt de SIM-kaart gedeactiveerd 
n Dynamisch publiek IP adres mogelijk via de APN internet 
n Propositie mag uitsluitend als managed dienst icm 4G/5G hardware verkocht worden
n SMS en Voice niet mogelijk

Facturatie

Op de eerste factuur ziet u:
- Het abonnementsbedrag van de huidige maand.
- Het abonnementsbedrag naar rato van de voorgaande maand.
- Eenmalig sim- en activatiekosten.
- Verzendkosten.
- Eventueel uw vooruitbetaling (dit bedrag wordt ingehouden op het totaalbedrag).
0 + € 2,95 + € 6,95 + BTW

 * Hoewel de klant ‘onbeperkt data’ tot zijn beschikking heeft (wij werken niet met een bundel of een ‘fair use policy’), hanteren wij wel een zogenaamde don’t 

push it policy. Deze houdt in dat Klant de SIM/SIMs ‘verstandig’ gebruikt en de SIM/SIMs niet heel zwaar belast. Voorbeelden van hele zware belasting 

zijn het (bijna) continu streamen van beelden (bv camera / Netflix) en het (bijna) continu down- of uploaden van zware applicaties en/of content (bv via 

bit-torrents). Als vuistregel kunt u aanhouden dat u gemiddeld per dag maximaal 25GB mag gebruiken, en dat u op één dag niet meer dan 50GB gebruikt. 

Indien Comgate en/of de netwerk operator die de SIM/SIMs heeft verstrekt van mening is (zijn) dat er te veel data gebruikt wordt (het datagebruik heeft bv 

een negatieve invloed op het functioneren van het mobiele data netwerk), dan kan dit tot het de-activeren van een of meerdere SIMs leiden.

FACTURATIE VOORBEELD:

Twee T-Mobile Echt Onbeperkt simkaarten: 
Eén met activatie-datum 1 februari en één 
met activatiedatum 24 februari. Op de 
factuur maart ziet u:

1. Het abonnementsbedrag   
 huidige abonnementen 
 van de maand maart: 
 2 x € 100,- =========

2. Het abonnementsbedrag  
 naar rato voorgaande maand  
 (februari) = 28 dagen actief  
 in februari + 5 dagen actief  
 in februari (totaal 33/28   
 dagen in februari = 1.7886)
 1,18 x € 100,- ========

3. Eenmalige sim- en   
 activatiekosten:

4. Verzendkosten:

5. Minus vooruitbetaling:

 Totaal ===========

 Bedragen zijn fictief

T-MOBILE ECHT ONBEPERKT
MAANDELIJKS OPZEGBAAR

SALES@COMGATE.IO   +31 (0) 85 111 0839
WWW.COMGATE.IO

€ 200,00

€ 118,00

€    2,95

€    6,95

€ 150,00

€ 177,89       
excl.BTW


