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Ben je nu op zoek naar een betrouwbare en stabiele internetverbinding? Met Mobile Internet Unlimited ben je 

binnen 48 uur online, zit je nergens aan vast en betaal je geen eenmalige activatiekosten. Kan jouw bedrijf niet 

zonder internet? Mobile Internet Unlimited kun je ook gebruiken als back-up verbinding van je hoofdverbinding.  

* Fair Use Policy

Hoewel Klant ‘onbeperkt data’ tot zijn beschikking heeft, hanteren wij wel een zogenaamde Fair Use policy. 

Deze houdt in dat de gebruiker de SIM/SIMs ‘verstandig’ gebruikt en de SIM/SIMs niet heel zwaar belast. 

Voorbeelden van hele zware belasting zijn het (bijna) continu streamen van beelden (bv camera/Netflix) en 

het (bijna) continu down- of uploaden van zware applicaties en/of content (bv via bit-torrents). Als 

vuistregel kun je aanhouden dat je gemiddeld per dag maximaal 25GB mag gebruiken, en dat je op één 

dag niet meer dan 50GB gebruikt.

www.x2com.nl

Specificaties NL

T-Mobile netwerk

Onbeperkt 4G-internet straks 5G-internet

Geen snelheidsverlagingen of limieten

Snel en stabiel internet

Snelheden tot 300 Mb down en 50 Mb up

Flexibel internet

Maandelijks opzegbaar

Met Mobile Internet Unlimited NL beschik je over een onbeperkt data abonnement. Voor maar € 99,- per maand per simkaart

biedt dit abonnement de hoogste datasnelheid van T-Mobile via 4G in Nederland, zonder limitering*. Dit abonnement heeft 

geen dagelijkse datalimiet en hoef je niet per sms of andere melding in een portal te (her)activeren.

Wij adviseren je om vooraf de dekking van bovenstaande netwerken te testen. Zie voor de beschikbaarheid de dekkingskaart van T-mobile.

Mobile Internet Unlimited NL

Indien X2com van mening is dat er te veel data gebruikt wordt (het datagebruik heeft bv een negatieve 

invloed op het functioneren van het mobiele datanetwerk), dan kan dit tot het deactiveren van een of 

meerdere SIMs leiden.

Vragen?

Neem contact 

met ons op!

Internet nodig, tijdelijk of voor een 

langere periode? Of het nu gaat om 

een verhuizing, verbouwing, internet in 

een buitengebied of om internet 

tijdens een event. Met Mobile Internet 

Unlimited heb je snel internet op basis 

van de best geteste mobiele 

netwerken.

Niet afhankelijk 

van beschikbaarheid 

op locatie

Ideaal, onze simkaart kun je gebruiken 

in alle hardware. Of het nu een 

modem, router of een dongel is. Jij kiest 

de hardware en wij zorgen voor een 

betrouwbare en stabiele 

internetverbinding met Mobile Internet 

Unlimited.

Vrije keus in

hardware

Wij begrijpen dat je niet zonder internet 

kunt. Met Mobile Internet Unlimited ben 

je verzekerd van de meest betrouwbare 

mobiele internetverbinding in 

Nederland. En, als je vandaag bestelt, is 

je simkaart morgen in huis en ben je in 

enkele uren online!

Altijd en

snel online


