Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan, 27, 1030 Brussel
Klantendienst privé klanten : 0800 22 800
Klantendienst business klanten : 0800 22 500
01/01/2022

Phone Line (met of zonder Free Calls National)
Samenvatting van het contract
In deze samenvatting van het contract staan de belangrijkste elementen van de aangeboden dienst, zoals vereist
volgens het EU-recht (1). Dit maakt het gemakkelijker om diensten met elkaar te vergelijken. Volledige informatie
over de dienst is terug te vinden in andere documenten.
Dienst
Vaste spraaktelefonie :
Nationaal bellen:
-

-

Met gratis optie Free Calls National: gratis onbeperkt bellen naar vaste nummers in België en 1000
minuten/maand naar mobiele nummers in België op weekdagen tussen 17 en 8u en 24H/24 tijdens de
weekends en op feestdagen.
Zonder gratis optie Free Calls National : nationaal bellen aan standaardtarief

Internationaal bellen aan standaardtarief.
Prijs
Abonnement (in € per maand BTW incl.): €24.63
Installatiekosten (in € BTW incl.): €138
Tarieven met betrekking tot vast verbruik dat niet in het abonnement is inbegrepen
o Tarieven voor nationale en internationale gesprekken
o Met gratis optie Free Calls National:
o
€0.82/gesprek (BTW incl.) voor nationale gesprekken naar vaste en mobiele
nummers op weekdagen tussen 8 en 17u.
o
Oproepen naar mobiele nummers in België; indien de 1000 gratis minuten
overschreden worden is het standaardtarief van toepassing.
Compatibele opties:
• Free Calls International (€3,5/maand BTW incl.)
• Opties vaste lijn
Looptijd, verlenging, en beëindiging
Onbepaalde duur. Schriftelijke opzegging op ieder moment en zonder kost.
Kenmerken voor eindgebruikers met een beperking
Gedetailleerde information over aangepaste oplossingen : www.proximus.be/handicap
Andere relevante informatie
Prijzen en beschrijving onder voorbehoud van vergissingen, eventuele toepasselijke promotie en latere
wijzigingen. Alleen de prijzen die gelden op het moment van inschrijving op de dienst, het product of de optie
zijn contractueel bindend.

(1 )Artikel 102, lid 3, van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europese Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het
Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz.36)
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