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Instellen van Travel en Surf

1 Inleiding
Met Travel en Surf van T-Mobile kunt u voor een dag of een week voordelig internetten in het buitenland. Dit gaat via 
dagpassen of een weekpas. In deze handleiding vindt u alle mogelijkheden en kosten op een rij. Tevens leest u hoe u 
Travel en Surf kunt activeren. 

2 Mogelijkheden en kosten 
 
Binnen de EU landen en Zwiterland, Noorwegen en IJsland kunt u kiezen tussen twee dagpassen of een weekpas. Met 
de weekpas hebt u zelfs onbeperkt internet (na 100MB wijzigt snelheid naar 64/64kbps). Voor zone 2 en 3 is er een 
dagpas en een weekpas*.

Let op:  Indien uw contract voor 15 december 2011 is ingegaan 
dan dient u Travel en Surf nog aan te vragen via het Servicepunt met 

het mutatieformulier.  Kijk voor meer informatie:
www.tudelft.nl/mobieletelefonie -> T-mobile diensten 

Abonnementen afgesloten na 15 december 2011 zijn voorzien van de 
Travel en Surf optie. U kunt direct onderstaande handleiding volgen.

* Na 100 MB wijzigt de snelheid naar max 64  Kbps of  u kunt een nieuwe pas kopen. Tarieven zijn exclusief btw

3. Uw Travel & Surf pas activeren
Via de internet browser
1. Start in het buitenland uw internetbrowser -> de Travel & Surf site verschijnt automatisch.
2. Selecteer de internetpas die u wilt gebruiken.
3. Bevestig uw aankoop en u kunt direct gaan internetten of emailen. 
Daarnaast ontvangt u automatisch een gratis sms met een link naar de Travel & Surf site bij aankomst in het buiten-
land of als uw smartphone of laptopverbinding maakt met internet.

Via de Mobile App
Medewerkers die een iPhone of Android telefoon hebben kunnen de Travel & Surf app downloaden.
iPhone: http://itunes.apple.com/nl/app/t-mobile-travel-surf/id448153548?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.telekom.as.roamingmanager.nl

Via de SMS short code
1. U kunt een internetpas aanschaffen via een gratis sms short code. 
2. SMS de gewenste shortcode uit onderstaand schema naar 1401.
3. Na uw bevestiging kunt u direct gebruik maken van internet. 
Wilt u per sms weten hoeveel volume u heeft verbruikt van de internet pas? SMS dan “status” naar 1401.


