Voorwaarden Toestel flexibiliteit
T-Mobile biedt bestaande klanten die in de periode van 5 oktober 2015 tot en met 15 januari 2017 hun T-Mobile abonnement vernieuwen
naar een Stel Samen & Stel Bij Sim Only abonnement, en nieuwe klanten die in de periode van 16 januari 2017 tot en met 15 januari 2018
een Go (Sim Only) abonnement afsluiten, de mogelijkheid om vervroegd een nieuw T-Mobile abonnement mét toestel af te sluiten
(hierna: “Toestel flexibiliteit”).
Hieronder lees je meer over de voorwaarden van Toestel flexibiliteit:
1.

Je komt alleen in aanmerking voor Toestel flexibiliteit als je 1.) jouw abonnement tussen 5 oktober 2015 en 15 januari 2017 hebt
vernieuwd naar een Stel Samen & Stel Bij Sim Only abonnement of, 2.) je tussen 27 oktober 2015 en 15 januari 2017 als nieuwe klant een
Stel Samen & Stel Bij Sim Only abonnement bij T-Mobile hebt afgesloten of, 3.) jouw abonnement vanaf 16 januari 2017 hebt vernieuwd
naar een Go (Sim Only) abonnement, of 4) je tussen 16 januari 2017 en 15 januari 2018 een nieuw Go (Sim Only) abonnement hebt afgesloten.
(allen hierna te noemen: Sim Only abonnement).

3.

Vervroegd vernieuwen is mogelijk tot het moment dat je jouw Sim Only abonnement officieel mag vernieuwen, dit is dus tot uiterlijk
4 maanden voor de einddatum van het Sim Only abonnement. Binnen de 4 maanden voor de einddatum van het Sim Only abonnement
kun je het normale T-Mobile vernieuwingsproces volgen, zie www.t-mobile.nl/verlengen.

4.

De einddatum van het Nieuwe abonnement, mag niet eerder zijn dan de einddatum van je Sim Only abonnement.

5.

Indien je het Nieuwe abonnement telefonisch of online (koop op afstand) afsluit, eindigt het Sim Only abonnement op het moment dat je
geen gebruik hebt gemaakt van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. In dat geval worden er gedurende de bedenktermijn geen kosten
voor het Sim Only abonnement in rekening gebracht. Indien je je Nieuwe abonnement herroept, val je terug in het Sim Only abonnement.

6.

Je kunt geen gebruik maken van Toestel flexibiliteit als je op het moment van afsluiten van het Sim Only abonnement in verband
met je kredietwaardigheid niet in aanmerking komt voor een Nieuw abonnement mét toestel van T-Mobile.

7.

Je kunt geen gebruik maken van Toestel flexibiliteit wanneer je een betalingsachterstand bij T-Mobile hebt.

8.

Je kunt de overstap aanvragen via alle verkoopkanalen van het Nieuwe abonnement van T-Mobile.

9.

T-Mobile behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen dan wel Toestel flexibiliteit op enig moment
stop te zetten, zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Advies is om daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken.
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2. 	Met Toestel flexibiliteit kun je, onder voorbehoud van artikel 4, je Sim Only abonnement vervroegd vernieuwen naar een 1- of 2-jarig
T-Mobile abonnement mét toestel (hierna: “Nieuwe abonnement”).

