FAIR GEBRUIK bij Oneindig Online op je Smartphone
1. De bundel Oneindig Online op je Smartphone (hierna: “de bundel”) is specifiek bedoeld voor
individueel mobiel internet gebruik op smartphones en tablets in Nederland.
2. Met de bundel kun je ook iedere maand tot 2 GB mobiel internet gebruiken in de EU (zone 1).
3. De bundel is bedoeld voor individueel gebruik en niet voor commerciële doeleinden, zoals het
(tegen betaling) beschikbaar stellen van de verbinding aan derden of het beschikbaar stellen
van de verbinding aan meerdere gebruikers.
4. T-Mobile wil al haar klanten nu en in de toekomst een goede ervaring bieden op ons mobiele
netwerk, ook wil T-Mobile voorkomen dat de integriteit en continuïteit van haar netwerk wordt
aangetast. T-Mobile behoudt zich daarom het recht voor om in de toekomst maatregelen te
nemen om congestie ofwel overbelasting van haar netwerk te voorkomen. T-Mobile zal je dan
uiteraard tijdig over deze maatregelen informeren.
5. In het geval van (een vermoeden van) omzeiling van deze bepalingen van Fair Gebruik dan wel
gebruik op een manier waarvoor de bundel niet bedoeld is, oneigenlijk gebruik, heeft T-Mobile
het recht om de verbinding tijdelijk op te schorten of om de snelheid of kwaliteit van de
verbinding tijdelijk te beperken. T-Mobile informeert je van te voren als dit gebeurt. Zet dit
gebruik echter voort dan heeft T-Mobile het recht om de bundel te wijzigen naar de hoogst
mogelijke internetbundel met een limiet of om de overeenkomst te beëindigen. T-Mobile is
niet aansprakelijk voor eventuele schade die daar uit voort vloeit en je blijft uiteraard kosten
verschuldigd voor de wel gemaakte kosten.
6. Deze bepalingen van Fair Gebruik zijn aanvullend van toepassing op de Algemene
Voorwaarden Abonnee Consument van T-Mobile.
7. T-Mobile behoudt zich het recht voor om de punten van Fair Gebruik eenzijdig te wijzigen of
aan te vullen. T-Mobile zal je hier dan tijdig over informeren.
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