Shape Start
Shape Start is een formule voor 3 euro per maand met:
Fleet : u belt en sms’t onbeperkt in België en binnen de Europese Unie naar al
uw collega’s.
Verbruik buiten de bundel
Surfen is niet mogelijk.
Deze formule bevat geen belminuten en sms’en naar andere netwerken in België:
u betaalt 0,15 euro per minuut of sms, met uitzondering van speciale nummers.
Aanrekening per seconde vanaf de 61e seconde.
Deze formule bevat geen MMS’en. U betaalt 0,20 euro per MMS.
Alle prijzen zijn exclusief btw.

De zone Europese Unie bevat de volgende landen:
Azoren (P), Åland (Fin), Bulgarije, Canarische Eilanden (S), Ceuta (S), Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Gibraltar (VK), Griekenland,
Guadeloupe, Guernsey (VK), Hongarije, Isle of Man (VK), Ierland, IJsland, Italië, Jersey
(VK), Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Madeira (P), Malta, Martinique,
Mayotte (F), Melilla (S), Monaco (F), Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Réunion, Roemenië, Saint-Barthélémy, San Marino, Sint-Maarten, Slovakije, Slovenië,
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, Zweden.









Shape is niet compatibel met de tariefplannen Mobile Business, One Office Voice Pack.
Bestaande nummers die niet vermeld worden of nummers waarvoor detariefformule niet
gespecificeerd is, worden geactiveerd op Shape Light.
Bestaande Business Everywhere Duo-kaarten waarvoor geen enkele tariefformule
aangegeven is worden geactiveerd op Business Everywhere Essential.
Duo-kaarten zijn niet compatibel met Shape en zullen gedeactiveerd worden.
De diensten Mobile VPN en Fax Mail zijn niet compatibel met Shape en zullen
gedeactiveerd worden.
Niet gebruikte belminuten, sms’en en/of surfvolume kunnen niet overgebracht worden
naar de volgende maand.
Orange zich het recht voor de dienstverlening te beperken, het contract op te schorten
of op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen dat het bedrijf nuttig of
noodzakelijk vindt.
De simkaart mag niet gebruikt worden voor een verbinding zonder menselijke
tussenkomst of tussen een industriële modem en een server (M2M-communicatie).

