1. 	Algemeen
1.1 Nieuwe klanten die vanaf 1 maart 2016 een Stel Samen & Stel Bij (Tablet), een
Basis Sim, een Basisabonnement, een Stel Samen & Stel Bij Zakelijk, of een
Stel Samen Zakelijk EU abonnement bij T-Mobile afsluiten (hierna te noemen:
“de Deelnemer”), hebben de mogelijkheid om in de eerste maand van hun
abonnement de met T-Mobile gesloten overeenkomst, zonder opgave van
redenen, te ontbinden (hierna te noemen: “de Actie”).
2. 	Deelname
2.1 Iedere Deelnemer kan slechts eenmaal gebruik maken van de Actie.
2.2	
Deelname aan de Actie is mogelijk via de T-Mobile Shops, in de online shop of
via de T-Mobile Sales Partners.
2.3 	Indien Deelnemer gebruik maakt van de Actie en zijn overeenkomst
ontbindt dient de Deelnemer zijn toestel en de aankoopnota aan T-Mobile
te retourneren. Na ontvangst van het toestel zal T-Mobile de volgende door
Deelnemer reeds betaalde kosten terugbetalen aan Deelnemer:
- Eenmalige aansluitkosten volledig;
- Toestel aanbetaling dan wel afbetaling volledig;
- Thuiskopieheffing
2.4 Deelnemer dient het toestel functionerend, compleet en onbeschadigd terug
te sturen.
2.5	
De Deelnemer is tot het moment van ontbinding van de overeenkomst
abonnementskosten verschuldigd. Deze kosten worden pro rato bij
Deelnemer in rekening gebracht. Kosten die de Deelnemer heeft gemaakt
buiten de bundel (bijvoorbeeld servicenummers, internationale gesprekken
en aanvullende bundels) zijn volledig voor rekening van de Deelnemer.
2.6 	Om de overeenkomst te ontbinden kan de Deelnemer contact opnemen met
de T-Mobile Klantenservice.
2.7 Wanneer Deelnemer geen gebruik maakt van de Actie wordt de overeenkomst
voor de resterende periode voortgezet.

3.
3.1

Aansprakelijkheid
T-Mobile behoudt zich het recht voor om deze Actie te beëindigen. Mededeling hiervan zal gedaan worden op www.t-mobile.nl. Houd daarom de
website en deze actievoorwaarden goed in de gaten.

4.
4.1

Slotbepalingen
Op de T-Mobile abonnementen en eventueel aanvullende diensten zijn de
algemene voorwaarden van T-Mobile en mogelijke aanvullende toestel- en/
of dienstvoorwaarden van toepassing, zie ook www.t-mobile.nl. Uitgebreidere
informatie over deze Actie is te vinden op onze klantenservicepagina’s
https://www.t-mobile.nl/4g/test-ons-nu#faq.
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