ACTIEVOORWAARDEN
T-Mobile Thuis Wifi Plus-actie
1.		De T-Mobile Thuis Wifi Plus-actie wordt aangeboden door T-Mobile Thuis B.V. kantoorhoudende aan de 		
Waldorpstraat 60, 2521 CC Den Haag (hierna: “T-Mobile Thuis”).
2.		De actie is: de eerste maand gratis gebruik van ieder nieuw Wifi-punt. Deze loopt van 4 augustus 2020
tot 4 augustus 2021. Aanmeldingen die na deze periode zijn ontvangen door T-Mobile Thuis komen niet
in aanmerking voor deelname aan deze actie.

WIFI-PUNT IN BRUIKLEEN
3. 		Wifi-Plus is een aanvullende dienst welke alleen beschikbaar is voor klanten in combinatie met een actief
vast-Internetabonnement van T-Mobile Thuis.
4. 		Een Klant kan binnen de WiFi Plus-dienst tot maximaal drie Wifi-punten van het type Zyxel WAP6807 in
bruikleen hebben, te bestellen via de verkoopkanalen, klantenservice, besloten online mijn-omgeving op de
website, of direct via de installatie-⁄servicepartner van T-Mobile indien deze bij de Klant reeds ter plaatse is.
5. 		De minimale gebruiksduur van de WiFi Plus-dienst is één maand en is daarna maandelijks opzegbaar.
6. 		Een Wifi-punt wordt door T-Mobile in bruikleen gegeven. De WiFi Plus-dienst is beschikbaar tegen een extra
maandelijkse vergoeding per Wifi-punt tegen de prijs die geldt op het moment van bestelling van het
betreffende Wifi-punt. De actuele tarieven kun je vinden op de prijslijst van T-Mobile www.t-mobile.nl⁄tarieven.
7. 		 Bij de bestelling van ieder nieuw Wifi-punt begint de termijn van de eerste 30 dagen kosteloos gebruik van
het bestelde Wifi-punt (of de bestelde Wifi-punten) te lopen. Binnen de WiFi Plus-dienst kan de Klant in
totaal één keer (tot het maximum van drie Wifi-punten) gebruikmaken van deze actie.
8. 		Indien het Wifi-punt bij afloop van deze 30 dagen niet is opgezegd, dan gaat het reguliere tarief voor dit
Wifi-punt binnen de WiFi Plus-dienst in.
9. De Klant dient het Wifi-punt zelf te installeren. Eventueel kan onze klantenservice daarbij
			telefonische ondersteuning bieden.
10.		Het Wifi-punt blijft eigendom van T-Mobile Thuis en moet binnen 30 dagen worden teruggestuurd naar
T-Mobile Thuis wanneer de WiFi Plus-dienst (geheel of gedeeltelijk) en/of het vaste internetabonnement
			wordt stop gezet door de Klant of door T-Mobile Thuis.
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11. De retourgegevens worden in de bevestiging van de beëindiging doorgegeven.

OVERIGE
12. 		Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. 		T-Mobile Thuis is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
14. 		In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door T-Mobile Thuis.
15. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij T-Mobile Thuis B.V., Postbus 16272,
2500 BG Den Haag, onder vermelding van ‘T-Mobile Thuis Wifi-Service + Wifi-Plus’.
16. 		Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
Het gebruiken van de diensten van T-Mobile Thuis valt voor het overige onder de Algemene Voorwaarden
van T-Mobile Thuis B.V. (te vinden op t-mobile.nl ⁄ thuis ⁄ klantenservice ⁄ nu-regelen ⁄ voorwaarden-en-tarieven)
en deze Actievoorwaarden worden daarbinnen als aanvullend aangemerkt.
17. 		T-Mobile Thuis behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te beëindigen
of te wijzigen.
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18. 		Naast deze actievoorwaarden zijn er verschillende andere voorwaarden van toepassing. Kijk op
www.t-mobile.nl⁄voorwaarden voor een overzicht.

