VOORWAARDEN DEELNAME
VIDEOLAND-ACTIE
De Videoland actie (hierna actie) is geldig voor klanten, die een nieuw vast internet abonnement van T-Mobile
Thuis afsluiten en de minimale leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, in de periode van 23 november 2020 t/m
3 januari 2021 (hierna actieperiode). De actie is niet geldig i.c.m. alleen een nieuw mobiel abonnement van
T-Mobile. Van de Actie zijn reeds bestaande klanten van T-Mobile Thuis met een bestaand contract uitgesloten.
De actie is geldig in combinatie met ieder vast internet abonnement van T-Mobile Thuis:
n Vast Internet
n Vast internet en tv
n Vast internet, tv en vast bellen

WAT HOUDT DEZE ACTIE IN?
Op de orderbevestiging van je vast internet abonnement wordt de actie vermeld en kort beschreven.
Via promoties.t-mobile.nl/videoland kan je een unieke vouchercode aanvragen. Na de aanvraag ontvang je
binnen 7 tot 10 dagen een mail op het door jouw opgegeven e-mailadres in bij de voucheraanvraag, met daarin
jouw persoonlijke vouchercode en een instructie om je Videoland account te activeren. Na het aanmaken van
het Videoland account kan je maximaal 6 maanden aaneengesloten Videoland Premium gebruiken twv € 9,99
per maand. Heb je al een bestaand Videoland account dan kan je dit abonnement 6 maanden pauzeren. In deze
pauzeperiode wordt de facturering dan tijdelijk stopgezet.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
De actie is i.c.m. een vast internet abonnement, al dan niet in combinatie met tv en bellen, afgesloten in de
actieperiode. De actie geldt alleen voor nieuwe vaste Internet abonnementen/aansluitingen. 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.
Je kan je vouchercode aanvragen via de link promoties.t-mobile.nl/videoland Vouchers kunnen worden
aangevraagd t/m 28 februari 2021. Je hebt daarna nog t/m 31 maart 2021 om m.b.v. je voucher een Videoland
account aan te maken. Wanneer je geen Videoland account hebt aangemaakt voor 1 april 2021 komt de Videoland
actiecode te vervallen.
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Let op: Je gaat met Videoland een aparte overeenkomst aan. De eerste 6 maanden Videoland Premium ontvang
je cadeau van T-Mobile Thuis. Na deze periode ga je maandelijks abonnementsgelden betalen. De voorwaarden
van Videoland zijn dan nog uitsluitend van toepassing op dit abonnement. Lees hier de gebruiksvoorwaarden en
de wijze waarop Videoland je (persoons)gegevens gebruikt.

De eerste 6 maanden krijg je Videoland van ons cadeau. Daarna loopt je Videoland lidmaatschap automatisch
door. Vanaf de 7de maand zal Videoland maandelijks € 9,99 in rekening brengen. Je hebt altijd de mogelijkheid
om op te zeggen. Dit kan vanaf het moment na het activeren van de code tot uiterlijk 1 dag vóór de ingang van
de nieuwe maand. Om te voorkomen dat je vanaf de 7de maand gaat betalen moet je dus uiterlijk 5 maanden en
29 dagen na het activeren van je code, je abonnement opzeggen. Zeg je je Videoland abonnement op gedurende
deze 6 maanden cadeau actie, dan wordt jouw Videoland abonnement direct stop gezet en vervalt daarmee ook
jouw tegoed. Ter illustratie: het Videoland abonnement zeg je na maand 4 van de cadeau periode op, dan komen
de 2 resterende maanden te vervallen. Wanneer je daarna weer een nieuw Videoland abonnement afneemt dan
betreft dit een regulier abonnement zonder cadeau maanden.
Wil je het lidmaatschap door laten lopen dan hoef je niets te doen maar zal de maandelijkse facturering na afloop
van de 6 maanden cadeau actie rechtstreeks via Videoland gaan verlopen. Deze overeenkomst staat in het geheel
los van je T-Mobile Thuis abonnement.
De voucher is persoonlijk en niet overdraagbaar, en uitsluitend te besteden voor maximaal 6 aangesloten
maanden Videoland Premium. Deze actie geeft geen recht op uitkering van het tegoed in geld of andere
compensatie.
Maak je gebruik van deze actie en beëindig je je T-Mobile Thuis abonnement binnen 14 dagen na de orderdatum,
dan wordt de voucher aanvraag niet goedgekeurd. Hebben de aanvraag van de voucher en de beëindiging van het
abonnement elkaar gekruist of indien we constateren dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik dan zal
T-Mobile de kosten en eventuele schade op je kunnen verhalen.

OVERIGE
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 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 Deze Actie is geldig binnen Nederland.
n Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
n T-Mobile is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
n In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door T-Mobile Thuis.
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 ‘Videoland - 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/thuis.
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