SPELREGELS T-MOBILE VRIENDENKORTING


Elke klant met een particulier T-Mobile abonnement (tot max. 1 aansluiting) kan een vriend(in) aanbrengen als nieuwe klant.
PrePaid-klanten kunnen geen gebruik maken van Vriendenkorting.



De aangebrachte vriend(in) heeft een nieuw 1- of 2-jarig T-Mobile abonnement afgesloten (tot max. 1 aansluiting). PrePaid- en zakelijke
abonnementen zijn uitgesloten van Vriendenkorting.
Een aangebrachte vriend(in) die al klant is bij T-Mobile en zijn/haar abonnement verlengt, wordt niet gezien als nieuwe klant. Ook
contractovername en het overstappen van PrePaid naar een abonnement valt buiten Vriendenkorting.



Een aangebrachte vriend(in) komt maximaal één keer in aanmerking voor T-Mobile Vriendenkorting.



De aanvrager komt maximaal vijf keer in aanmerking voor T-Mobile Vriendenkorting.



De T-Mobile Vriendenkorting wordt als korting verrekend op de factuur. Als het factuurbedrag lager is dan de totale korting waar de klant
recht op heeft, dan betaalt de klant die maand niets. Het resterende kortingsbedrag wordt dan doorgeschoven naar de daaropvolgende
factuur. Als er geen facturen meer zijn om te verrekenen, bijvoorbeeld omdat het abonnement is beëindigd, dan vervalt het openstaande
kortingstegoed.



De T-Mobile Vriendenkorting wordt niet in contanten uitgekeerd.



De T-Mobile Vriendenkorting is niet geldig in combinatie met andere bijzonder kortingsacties, zoals T-Mobile Vriendenvoordeel.



Om de T-Mobile Vriendenkorting aan te vragen, vult de bestaande klant het formulier op www.t-mobile.nl/vriendenkorting volledig in.
Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot afwijzing van de aanvraag.



De aanvrager geeft voor deelname aan deze actie persoonsgegevens van zichzelf en van de vriend(in) aan T-Mobile door. Door deelname
aan deze actie gaan beide klanten akkoord met de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van deze actie. T-Mobile gaat
vertrouwelijk met de persoonsgegevens om.



Door het verzenden van het ingevulde aanvraagformulier geeft de klant aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat hij/zij
automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.



Medewerkers van T-Mobile winkels en telefonische verkoop zijn uitgesloten van deze actie.



T-Mobile mag klanten direct en zonder nadere motivering uitsluiten van deelname aan de actie, bij verdenking van fraude.



T-Mobile mag de actievoorwaarden wijzigen, aanvullen of de actie op enig moment stopzetten, zonder daarvan nadere aankondiging te
doen.



Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze actie moeten worden voorgelegd aan de
bevoegde rechtbank Den Haag.
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