VOORWAARDEN DEELNAME NETFLIX-ACTIE
IN COMBINATIE MET EEN 2-JAARS GO UNLIMITED NL &
10 GB EU, GO UNLIMITED NL & 10 GB EU+USA OF GO TABLET
UNLIMITED NL & 10 GB EU.

WAT HOUDT DEZE ACTIE IN?
n Je krijgt van ons een instructie en een sms-link. Met die link krijg je een
aanbod om een tegoed van € 32,97 te activeren dat je kan besteden aan
diensten van Netflix. Met dit tegoed van € 32,97 krijg je bijvoorbeeld
3 maanden Netflix Standaard, waarmee je in HD-kwaliteit kan kijken op
2 voor Netflix geschikte apparaten.
n Als je al een lidmaatschap hebt op Netflix (behalve als je betaalt via iTunes
of Google Play), kan je ook gebruikmaken van deze actie. Het tegoed van
€ 32,97 wordt dan bijgeschreven op je bestaande Netflix-account.
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WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
n Je moet een My T-Mobile account hebben en je via de link die we je sturen
binnen 30 dagen als nieuwe gebruiker bij Netflix aanmelden, of je via de
link als bestaande Netflix-abonnee bij Netflix inloggen. Zodra je je 		
abonnement bij T-Mobile activeert of vernieuwt, krijg je een sms met de link
en de benodigde instructies.
n De actie geldt alleen voor nieuwe aansluitingen of voor bestaande T-Mobile
klanten die hun contract vernieuwen. Als je als bestaande klant je 		
abonnement niet vernieuwt, maar binnen je contracttermijn overstapt naar
een Go Unlimited NL & 10 GB EU, Go Unlimited NL & 10 GB EU + USA of 		
een Go Tablet Unlimited NL + 10GB EU - abonnement geldt deze actie niet.
n De link die we je sturen is maximaal 1 maand geldig vanaf het moment van
versturen. En is uiterlijk in te wisselen op 30 april 2019. Gebruik je de link 		
niet binnen deze termijn, dan komt het Netflix-aanbod te vervallen.
n Je gaat met Netflix International B.V. een aparte overeenkomst aan voor
afname van de Netflix-dienst. De voorwaarden van Netflix zijn van 		
toepassing. Kijk op www.netflix.com/nl voor de gebruiksvoorwaarden en
de wijze waarop Netflix je (persoons)gegevens gebruikt.
n Na gebruik van je tegoed, loopt je Netflix-lidmaatschap door en verzorgt
T-Mobile voor Netflix de betaling van je Netflix-lidmaatschap via je
telefoonrekening. Netflix geeft je altijd de mogelijkheid om je
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betalingsmethode te wijzigen of je lidmaatschap te beëindigen, en 		
waarschuwt je vooraf als je actietegoed op is en je apart moet gaan betalen.
Als je je Netflix-lidmaatschap opzegt gedurende de periode dat je gebruik 		
maakt van je tegoed, wordt je account beëindigd zodra het tegoed dat je 		
van ons hebt gekregen, verbruikt is.
Betaling van je Netflix-account via je telefoonrekening kan uitsluitend zolang
je abonnee bent bij T-Mobile. Als je niet via je telefoonrekening wilt betalen
voor je Netflix-lidmaatschap, kan je dat aangeven bij Netflix. Als je eenmaal
bij Netflix hebt aangegeven dat je je lidmaatschap op een andere wijze wilt
betalen, kan je niet meer kiezen voor betaling via je telefoonrekening.
Als je van de actie gebruikmaakt met een bestaand Netflix-lidmaatschap, 		
wordt de betaling na deze Netflix-actie voortgezet op de wijze die je al had
ingesteld bij Netflix. Je kan er dan niet voor kiezen om de betaling van je 		
Netflix-lidmaatschap via je telefoonrekening te laten lopen.
Als je als bestaande Netflix klant je Netflix-lidmaatschap betaalt via iTunes 		
of Google Play en je wilt gebruiken maken van deze Actie, dan moet je je
huidige Netflix-account eerst annuleren en daarna een nieuw account
aanmaken met de cadeaubon. Wacht totdat je account gesloten is voordat 		
je je nieuwe account aanmaakt en opnieuw start met de cadeaubon.
Meer info hierover zie Netflix: https://help.netflix.comnlnode/59987?ba=S
wiftypeResultClick&q=promotie
Het tegoed is persoonlijk en niet overdraagbaar, en uitsluitend te besteden
voor afname van diensten bij Netflix.
Deze actie geeft geen recht op uitkering van het tegoed in geld of andere 		
compensatie.
Maak je gebruik van deze actie en beëindig je vóór 30 juli 2019 je
abonnement of wijzig je deze binnen deze periode naar een ander Go- of 		
basis-abonnement, dan komt deze Netflix-actie per direct te vervallen en zal
T-Mobile het Netflix-tegoed bij je in rekening brengen.
Indien we constateren dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik 		
van je abonnement, zal T-Mobile het Netflix-tegoed bij je in rekening 		
brengen en eventuele schade en kosten op je verhalen.
Deze actie-voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene 			
Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden, Prijsplannen en het Privacy 		
Statement van je T-Mobile-abonnement (zie www.t-mobile.nl).
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Als je tussen 24 september 2018 en 6 januari 2019 voor 2 jaar een Go Unlimited
NL & 10 GB EU, Go Unlimited NL & 10 GB EU + USA of een Go Tablet
Unlimited NL + 10GB EU - abonnement hebt afgesloten, kan je meedoen met
de Netflix-actie.

