met

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ALDI TALK Startpakket van MEDIONmobile!
U heeft 2 mogelijkheden: nummerbehoud en registratie OF directe activering. Aan u de keuze.

1. Gebruiksaanwijzing voor overdracht van nummer en registratie
U kunt gratis uw huidige GSM-nummer meenemen naar MEDIONmobile! Volg de volgende instructies:

Vul het bijgevoegde formulier volledig in.
Stuur het a.u.b. ondertekend met de gevraagde
documenten in een ongefrankeerde envelop
naar het aangegeven adres. U heeft ook de
mogelijkheid de overdracht van de nummer
via de website www.alditalk.nl te maken.

De overdracht (nummerbehoud) duurt ongeveer 14
dagen. Tot de overdracht uitgevoerd is, kunt u het
nieuwe MEDIONmobile-mobiele nummer (06.....)
gebruiken OF u kunt uw huidige SIM-kaart verder
gebruiken. Kort voor het afmelden ontvangt u van
MEDIONmobile een bevestigingsbrief.

Zodra deze tot nu toe actieve dienst onderbroken
is, kunt u uw huidige SIM-kaart vervangen door
uw nieuwe MEDIONmobile SIM-kaart

Maak uw nieuwe MEDIONmobile SIM-kaart los
uit de plastic houder en plaats de SIM-kaart in uw GSM

Voer de 4-cijferige standaard-PIN-code in: 0000 en
volg a.u.b. de menu-instructies van uw GSM. Nu
kunt u via MEDIONmobile bellen/gebeld worden en
SMS-berichten verzenden/ontvangen.

Kiest u voor het nieuwe MEDIONmobile GSM-nummer? Doet u dan, eenvoudig en snel, het volgende:
Maak uw nieuwe
MEDIONmobile SIM-kaart los
uit de plastic houder en plaats
het in uw GSM.

Zet uw GSM aan (zorg
ervoor dat de batterij
opgeladen is).

Voer de 4-cijferige standaard-PINcode in:
0000 en volg a.u.b. de menu instructies
van uw GSM. Na korte tijd is uw
SIM-kaart startklaar. Nu kunt u via
MEDIONmobile bellen/gebeld worden en
SMS berichten verzenden/ontvangen.

BELANGRIJK: De registratie vertraagt de activering van uw SIM-kaart niet.
Belangrijk: Vervang de standaard-PIN-code door een persoonlijke en geheime PIN-code.
De MEDIONmobile SIM-kaart is te gebruiken met elk SIM-lock vrij toestel. Na het activeren beschikt u onmiddellijk over Startbeltegoed (12 maanden geldig). De leverancier
van de mobiele telefoniedienst is MEDION AG. ALDI treedt hierbij enkel als tussenpersoon op. De MEDIONmobile Diensten worden u aangeboden door MEDION AG, met
maatschappelijke zetel te Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland.
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2. Directe activering van uw nieuwe MEDIONmobile SIM-kaart

met

Handleiding voor het opwaarderen
Handleiding voor het opwaarderen van uw MEDIONmobile beltegoed Als u het beltegoed verbruikt heeft, kunt u in ieder Nederlands
ALDI-filiaal een opwaardeerbon aanschaffen van € 10,- of van € 20,- en daarmee heel eenvoudig uw beltegoed opwaarderen.

ZO WERKT HET…
De opwaardeercode vindt u bovenaan de bon.
Belangrijk: De tekst op de bon kan na enige tijd vervagen.
Wij adviseren u direct een kopie te maken van deze bon.

1. Opwaarderen per telefoon (GSM):
Er zijn 2 mogelijkheden:
• Opwaardeerbon € 10,• Opwaardeerbon € 20,De twee bonnen zijn verkrijgbaar in alle Nederlandse ALDI-filialen.
Opwaarderen per telefoon (mobiele telefoon).
• In het binnenland:
- Toets
- Toets
om uw beltegoed te opwaarderen.
- Toets de vouchercode in, die op de kassabon staat en sluit af met
.
Opwaarderen in het binnenland is gratis.
• In het buitenland:
- Toets
				
en het menu volgen.
Opwaarderen in het buitenland is gratis.
Opwaarderen per SMS:
- Stuur een SMS met “vouchercode spatie opwaarderen” naar 1266.
Bv.: “123456789123456 opwaarderen”. Deze SMS is kosteloos.
Opgelet! Waardeer altijd op tijd op. Zo bent u op ieder moment mobiel
bereikbaar en kunt u altijd bellen met ALDI TALK.Alleen ALDI TALK tegoeden
uit Nederlandse ALDI-filialen kunnen uw beltegoed opwaarderen.

2. Opvragen beltegoed per telefoon (GSM):
In het binnenland
• Toets
In het display van uw toestel verschijnt de hoogte van het tegoed.
Beltegoed opvragen in het binnenland is gratis.

In het buitenland
• Het nummer kiezen en
kiezen en het menu volgen.
Beltegoed opvragen vanuit het buitenland is gratis.
OPGELET!
Waardeer altijd op tijd op. Zo bent u op ieder ogenblik mobiel
bereikbaar en kunt u altijd telefoneren met ALDI TALK.
Mocht u problemen ondervinden bij het opwaarderen, neem dan contact op met de
Klantenservice: nummer 1200 of 06 1200 1200 (in het buitenland: +31 6 1200 1200).
Hoe u dat precies doet, kunt u lezen in onze handleiding of bezoek onze website:
www.alditalk.nl
Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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OPWAARDEERBONNEN
VAN € 10,- EN € 20,Verkrijgbaar aan de kassa

