Gestandaardiseerde fiche voor tariefplan voor mobiel internet
Operator

Orange

Tariefplan

Datum laatste update

27/06/2016

Eindtoestel

Gsm

Abonnement
Prepaid

ja

ja

Internet Everywhere 25 Modem

Uiterste geldigheidsdatum

Smartphone

Tablet

nee

Blackberry

Laptop

Activering (€)

Spraakabonnement vereist

nee

Optie abonnement

ja

nee

ja

nee

Optie prepaidkaart

ja

nee

Formule met abonnement
Maandabonnement(€/maand)
Inbegrepen volume (MB)

25

Toeslag per dag surfen (€)

5GB

Duur
Onbepaalde duur
(maanden)
Afschrijvingstabel voor koppelverkoop

Prijs per extra MB (€)
12

Zie herlaadbeurten

Verbrekingsvergoeding binnen eerste 6 maanden
ja

nee

Type toestel

ja

nee

Modem

Terugkerende tariefelementen aangeboden met korting

Duur

Herlaadbeurten
Volume MB

500MB

1GB

5

10

40 dagen

40 dagen

Prijs €
Geldigheidsduur

Gebruik in het buitenland
EU
Tariefeenheid

Rest van de wereld

Minimumprijs €

Tariefeenheid

Minimumprijs €

MB

Zone 2 : 6
Zone 3/6 : 14

Technische karakteristieken
Downloadsnelheid (Mbps)

Uploadsnelheid (Mbps)

Tariefopties
Naam

Volume MB

Prijs €

Bijkomende opties
Naam

Beschrijving

Prijs €

Voordelen


2GB surf per jaar in BE&EU roaming



5€ korting per maand op Internet Everywhere voor klanten met een mobiel tariefplan (met uitzondering
van Prepaid, Eekhoorn en tarieven minder dan 10€ per maand).

Deze gestandaardiseerde fiche is bedoeld om de voornaamste kenmerken van het tariefplan samen te vatten: ze is
geenszins bestemd om het contract te vervangen.

Uitleg bij de gestandaardiseerde fiche voor een tariefplan voor mobiel internet
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Alle geldbedragen worden uitgedrukt in euro (€) of eurocent (€c), btw inbegrepen.
Tariefplan: volledige naam van het tariefplan zoals het vermeld is op de website van de operator.
Uiterste geldigheidsdatum: vermelding van de eventuele vervaldag van het commerciële aanbod, promoties
inbegrepen, waarna dat aanbod eventueel gewijzigd wordt en eventueel zal worden beschreven via een nieuwe
gestandaardiseerde fiche. Het betreft de uiterste geldigheidsdatum van de voorwaarden van het aanbod die in de
fiche voor een nieuw contract worden beschreven: als een contract ten laatste op het vermelde moment wordt
afgesloten, zijn de voorwaarden van de fiche in principe van toepassing tijdens de hele duur van het contract
(onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen van de kenmerken van het tariefplan terwijl het contract nog
loopt). Na de vermelde datum zullen andere voorwaarden, die beschreven worden in een nieuwe versie van de
fiche, aan een nieuw afgesloten contract worden verbonden.
Eindtoestel: mobiele internettoegang is mogelijk via vijf soorten van draagbare toestellen: gsm, smartphone, tablet
(bijvoorbeeld iPad), Blackberry, laptop.
Activering: eenmalige kosten voor de activering van de dienst.
Abonnement / prepaid: in deze rubriek kan worden vermeld of deze formule voor mobiele internettoegang
beschikbaar is via het nemen van een abonnement en/of in de vorm van prepaidherlaadbeurten. In het geval van
een abonnement wordt vermeld of dit abonnement voor mobiel internet al dan niet een ander gebruikelijk mobiel
abonnement vereist (niet data); in geval van een prepaidherlaadbeurt voor de mobiele internettoegang, wordt
vermeld of deze vorm van herladen beschikbaar is als een optie bij een ander abonnement en/of bij een
prepaidkaart.
Contractuele voorwaarden: als het contract niet van onbepaalde duur is, het aanvankelijke aantal maanden
verbintenis vermelden.
Afschrijvingstabel voor koppelverkoop eindtoestel: wordt eventueel vermeld wanneer het aanbod de levering
tegen een verlaagde prijs of zonder meerkosten van een eindtoestel omvat. In dat geval bezorgt de operator aan
de klant een afschrijvingstabel van dit toestel met vermelding, volgens de vigerende wettelijke voorschriften, van
de restwaarde van dat toestel bij vervroegde opzegging van het contract.
Type toestel: de vermelding van het soort van toestel aangeboden in koppelverkoop volstaat. Bijvoorbeeld: gsm,
tablet, enz.

10.

11. Snelheden: de snelheden van de gegevensoverdracht komen overeen met de nominale snelheden die vermeld
worden in de commerciële aanbiedingen van de operators. Het gaat niet om de werkelijke snelheden die van
toepassing zijn in het geval van een welbepaalde klant.
12. Bijkomende opties: deze zone is uitsluitend bestemd voor de beschrijving van eventuele opties die niet
overeenstemmen met de structuur van de zone voor de tariefopties.
13. Voordelen: deze zone kan dienen voor de beschrijving van eventuele bijkomende voordelen die rechtstreeks
verbonden zijn aan het product en die niet zouden overeenstemmen met de structuur van de zones in verband
met de kosten of prijzen, bijvoorbeeld gratis bepaalde, meer specifieke types van oproepen of verkeer of de prijs
van eindtoestellen aangeboden in koppelverkoop.

