ACTIEVOORWAARDEN DEELNAME
Cashback Actie: 3 maanden gratis
Internet in het Regentesse kwartier

Wat houdt de Actie in?
Indien je tijdens Actieperiode een abonnement afsluit op
Glasvezel Internet van T-Mobile Thuis kun je de eerste 3 maanden
(de vaste internet abonnementskosten) d.m.v een cashback op
je rekening retour ontvangen. Je betaalt dus eerst drie maanden
je internet abonnement die je vervolgens dmv een cashback
retour kunt vragen. Je ontvangt het bedrag dat je voor je internet
abonnement hebt betaald retour binnen 10 werkdagen nadat je
cashback verzoek is goedgekeurd door T-Mobile. Je verzoekt voor
het uitbetalen van deze cashback moet uiterlijk 31 oktober 2022
ingediend zijn door de Klant. Daarna vervalt deze mogelijkheid
tot cashback.
Promotie model en deelnemende winkels?
De Actie geldt voor alle glasvezelinternet abonnementen die
afgesloten worden in de Actieperiode ongeacht de verkooppunten.
Deze Actie is alleen bereikbaar via de unieke link:
promoties.t-mobile.nl/regentessekwartier deze link ontvang
je na het afsluiten van een glasvezel internetabonnement van
T-Mobile in een extra email. Ga via de link naar de website en
klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier met o.a
klantnummer in, ga akkoord met deze voorwaarden en druk op
verzenden voor 31 oktober 2022. Na deze aanvraag ontvang je
direct een bevestiging van de ingevulde informatie dat deze goed
is ontvangen. Binnen 10 werkdagen ontvang je een mail op het
door jouw opgegeven e-mailadres over de cashback aanvraag,

met daarin de bevestiging of afwijzing van de cashback.
Het cashback bedrag wordt uitgekeerd op het bij ons bekende
rekeningnummer. T-Mobile Thuis B.V. behoudt zich het recht voor
om deelnemers aan deze Actie direct en zonder nadere motivering
uit te sluiten bij verdenking van fraude.
Overige
n
T-Mobile behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te
wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
n
Er kan maar één keer per huisadres worden meegedaan aan
deze Actie.
n
In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien,
zal een besluit worden genomen door T-Mobile Thuis.
n
In geval van (vermoeden van) misbruik kan T-Mobile de
Deelnemer uitsluiten van T-Mobile diensten en van deze
Actie. In dat geval vervalt dan ook het recht op deze Actie.
n
Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer
akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.
Deze instemming kan niet worden herroepen.
n
Voor deze Actie heeft T-Mobile speciaal een aantal postcodes
geselecteerd in het Regentessekwartier. Check of jouw T-huis
adres in aanmerking komt voor deze Actie op: t-mobile.nl/		
thuis/shop/product/zelf-samenstellen
n
Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
n
T-Mobile is niet aansprakelijk voor eventuele type-, drukof zetfouten.
n
Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt
worden bij T-Mobile Thuis B.V., Postbus 16272,2500 BG
Den Haag, onder vermelding van ‘Cashback Actie’.
n
Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord
te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden die ook te
vinden zijn op t-mobile.nl/voorwaarden.
Verder belangrijk om te weten:
n
T-Mobile maakt gebruik van haar vaste leverancier
10XCREW voor het afhandelen van deze Actie. Als je vragen
of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, 		
kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer
071-2032075 (lokaal tarief) of per e-mail via
t-mobile@activationboxx.com.
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De Cashback Actie (hierna Actie) is geldig voor klanten, die een
nieuw vast glasvezelinternet abonnement van T-Mobile Thuis
afsluiten (Basic, Fast of Premium) al dan niet in combinatie met
Interactieve TV en/of Bellen, afgesloten in de Actieperiode.
De Actie geldt alleen voor nieuwe vaste internet abonnementen/
aansluitingen op de adressen in het Regentessekwartier in Den
Haag (Zie de postcodechecker of jouw postcode in aanmerking
komt voor deze Actie. ). Andere vaste internet abonnementen
(DSL/WBA) van T-Mobile Thuis en aansluitadressen buiten dit
gebied komen niet in aanmerking voor deze Actie. Heb je al
een mobiel abonnement bij T-Mobile en sluit je nu ook een vast
internet abonnement af via T-Mobile Thuis, dan geldt dit ook als
een nieuw vast internet abonnement. De klant heeft een minimale
leeftijd van 18 jaar bereikt. Deze Actie loopt van 16 augustus 2021
t/m 4 oktober 2021 ( Actieperiode). Je kunt maximaal een keer
deelnemen aan deze Actie per aangekocht internet Glasvezel
product, per adres. Bestaande klanten van T-Mobile Thuis die
woonachtig zijn in het Regentessekwartier die voor of na de
Actieperiode een abonnement hebben afgesloten van T-Mobile
Thuis zijn uitgesloten van deze Actie.

