Informatie Orange

Of je nu veel belt of weinig, of je nu meer sms't of mms't of regelmatig belt naar het
buitenland, met een abonnement van Orange kun je doen wat je wilt. En dat zonder de greep
op je kosten kwijt te raken. Met de voordeelbundels kun je je abonnement helemaal aan je
wensen aanpassen.
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•
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voordelen van Orange puntsgewijs
Alles uit 1 bundel
Wat van jou is blijft van jou
Betalen per seconde
Voordelige tarieven
Kies je eigen voordeelbundel(s)
Gratis waarschuwings sms ontvangen als je je tegoed hebt bereikt

Tarieven (je betaalt per seconde, het starttarief is éénmalig € 0,06 per gesprek)
• Bellen binnen je bundel € 0,12 p/min.
• Bellen buiten je bundel € 0,22 p/min.
• sms binnen en buiten je bundel € 0,17 per bericht
• mms binnen en buiten je bundel € 0,34 per bericht

Abonnement
Bij het abonnement dat je via Ladytel afsluit bedragen de abonnementskosten 25 Euro per
maand. Dit is goed voor 200 belminuten en/of 150 sms berichten.
Wil je een hogere bundel?
Je kunt na het aangaan van je abonnement je bundel altijd kosteloos verhogen mocht je meer
bellen of sms’en dan je had verwacht. Weet je van te voren dat je meer bundeltegoed nodig
hebt dan kun je dit ook direct via Ladytel een hogere bundel aanvragen.
Wil je een lagere bundel?
Het is gedurende de looptijd van je abonnement mogelijk om je bundel te verlagen mocht je
minder bellen dan verwacht. Verlagen kan gedurende de looptijd van je abonnement 2 maal.
Na 12 maanden kun je je bundel verlagen naar 20 Euro per maand en na 18 maanden naar
15 Euro per maand.

Wil je je abonnemenstkosten zo laag mogelijk houden?
Wil je je abonnement zo gunstig mogelijk afsluiten (dus tegen zo laag mogelijke kosten) dan
adviseert Ladytel vrijblijvend de volgende constructie):
- Na 12 maanden Orange 25 omzetten naar Orange 20
- Na 18 maanden Orange 20 omzetten naar Orange 15
Per saldo betaal je dan per maand:
- Maand 1 t/m 6
€ 12,50 (Ladytel actie, je ontvangt wel € 25,00 bundeltegoed)
- Maand 7 t/m 12
€ 25,00
- Maand 13 t/m 18
€ 20,00
- Maand 19 t/m 24
€ 15,00
Je gemiddelde abonnementskosten bedragen in deze constructie: € 18,13 per maand
Let op: je dienst de bovenstaande constructie zelf met Orange te regelen. Ladytel biedt deze
informatie als extra service, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de berekeningen
en eventuele wijzigingen van voorwaarden.

