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T-Mobile PIN voorwaarden.
1. Begripsomschrijvingen
T-Mobile PIN: De dienst T-Mobile PIN waarmee de Klant gebruik maakt van het
Netwerk van T-Mobile voor het directe transport van data van aansluitpunten op het
Netwerk naar de Interpay Infrastructuur, ten behoeve van het afwikkelen van
Elektronische Betalingen.
Interpay Infrastructuur: De onder beheer van Interpay Beanet B.V. staande infrastructuur voor het afwikkelen van Elektronische Betalingen.
Gebruiker: De gebruiker van een Aansluiting.
Elektronische Betaling: Een PIN, Chipknip of Credit Card transactie, waarbij de opdracht is gegeven door een debiteur van de Klant van T-Mobile die de Overeenkomst
en T-Mobile PIN met T-Mobile heeft afgesloten, alsmede het daaruit voortvloeiende
dataverkeer.
Betaalautomaat: Door Interpay Beanet B.V. gecertificeerde mobiele apparatuur waarmee de Klant zich toegang verschaft tot het Netwerk, bestemd voor het verrichten van
Elektronische Betalingen.
PINtarief: Het tarief dat van toepassing is op het transport van data ten behoeve van
het afwikkelen van een Elektronische Betaling.
Aansluiting: De mogelijkheid om met een Betaalautomaat gebruik te maken van
T-Mobile PIN.
T-Mobile, Overeenkomst, Klant, Netwerk: Voor deze begrippen gelden de definities
zoals omschreven in artikel 1 van de algemene voorwaarden voor T-Mobile Abonnee.

4.2 Het PIN tarief, zoals vastgesteld in de T-Mobile Zakelijk prijslijst, is van toepassing
op het directe transport van dataverkeer, voor zover dit plaatsvindt binnen Nederland
vanaf het T-Mobile Netwerk naar de Interpay Infrastructuur. T-Mobile behoudt zich het
recht voor om voor het transport van verkeer naar andere aansluitpunten dan die op
Interpay Infrastructuur, andere tarieven in rekening te brengen.
5. Duur en beëindiging
5.1 T-Mobile PIN wordt aangegaan voor een minimale contractperiode van twaalf
maanden.
5.2 T-Mobile of de Klant kan T-Mobile PIN na afloop van de minimale contractperiode
op ieder moment schriftelijk opzeggen. De Klant kan dit doen via T-Mobile Zakelijk
Klantenservice (Postbus 16272, 2500 BG Den Haag) en wel met inachtneming van
een opzegtermijn van 2 maanden.

2. Reikwijdte T-Mobile PIN voorwaarden
2.1 Deze T-Mobile PIN voorwaarden zijn van aanvullende toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en T-Mobile met betrekking tot het leveren van T-Mobile PIN
door T-Mobile aan de Klant.
2.2 De algemene voorwaarden voor T-Mobile Abonnee zijn onverkort van toepassing
op de overeenkomst tussen de Klant en T-Mobile. Bij strijdigheid van de bepalingen
van de algemene voorwaarden voor T-Mobile Abonnee met deze voorwaarden,
prevaleren deze voorwaarden.
3. Gebruiksvoorwaarden
3.1 T-Mobile is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met de inhoud of
ondeugdelijk of ontijdig transport van Elektronische Betalingen.
3.2 T-Mobile kan niet garanderen dat dataverkeer voortvloeiend uit Elektronische
Betalingen daadwerkelijk of tijdig wordt ontvangen door de Interpay Infrastructuur.
3.3 De Klant staat ervoor in dat de bij hem werkzame personeelsleden voldoende
geïnformeerd en geïnstrueerd zijn over het gebruik en de kosten van T-Mobile PIN.
3.4 Het is niet mogelijk om gebruik te maken van T-Mobile PIN indien de Gebruiker
zich niet in Nederland bevindt.
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4. PIN tarief
4.1 Op alle T-Mobile diensten zijn de tarieven van de T-Mobile Abonnee prijslijst van
toepassing. De T-Mobile zakelijk prijslijst is hierop aanvullend van toepassing.
Bij strijdigheid tussen de T-Mobile Abonnee prijslijst en de T-Mobile Zakelijk prijslijst,
prevaleert de T-Mobile Zakelijk prijslijst.

