Specifieke actievoorwaarden
“Extra punten voor aanmelden T-Mobile Samen”

2. 	Deelname
2.1 Alle T-Mobile klanten met een abonnement die lid zijn van T-Mobile Extra
kunnen deelnemen aan deze Actie, verder te noemen als ‘Deelnemer’.
2.2	
De Actie loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 23.59 uur.
Deelnemers die tijdens deze actieperiode zich aanmelden voor het T-Mobile
Samen via www.t-mobile.nl/samen zullen hiervoor 25 Extra Punten ontvangen.
2.3 	Deelname is uitgesloten voor medewerkers van T-Mobile en een ieder die op
enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze
Actie.
2.4 T-Mobile en de Deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de inhoud
en bepalingen van deze specifieke actievoorwaarden.
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 	Aan deelname aan de Actie zijn geen extra kosten verbonden.
2.7 T-Mobile behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere
motivering uit te sluiten bij verdenking van fraude.
3.
3.1

3.2
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Prijs
Deelnemers die tussen 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 23.59 uur
zich hebben aangemeld voor T-Mobile Samen krijgen binnen 4 weken na
het einde van de Actie de 25 Extra Punten eenmalig bijgeschreven op hun
account. De Deelnemer ontvangt op dat moment een bevestigings-sms. Deze
Actie geldt dus alleen voor nieuwe aanmeldingen van T-Mobile Samen.
Indien een T-Mobile Extra klant na de Actieperiode deelneemt is deze
uitgesloten van deelname aan deze Actie. De T-Mobile database is leidend en
over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.
De uitkering van de punten gebeurt door T-Mobile. T-Mobile is hiervoor niet
aansprakelijk.
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Aansprakelijkheid
T-Mobile evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie
zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit
uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen,
gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie.
Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de prijs geheel voor
eigen risico van de Deelnemers en geschiedt voor eigen rekening. T-Mobile
alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige
schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de winnaar(s)
en/of genodigden, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige
andere wijze verband houdt met de prijs, waaronder mede begrepen – doch
niet beperkt tot – enige schade die de deelnemers mocht(en) lijden omdat
hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan/ kunnen deelnemen aan en/
of gebruik maken van de prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene
omstandigheden.
Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot de T-Mobile
Klantenservice via 06-2400 1200*
Slotbepalingen
Persoonsgegevens van deelnemers aan de Actie zullen niet worden verstrekt
aan derden.
T-Mobile behoudt zich het recht voor om de specifieke actievoorwaarden
te wijzigen of aan te vullen dan wel de Actie op enig moment stop te zetten,
zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Advies is om daarom de
specifieke actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
Door zich aan te melden voor T-Mobile Samen geeft de Deelnemer aan
bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch
akkoord met deze actievoorwaarden.

* 	 Hier geldt het standaard tarief voor bellen naar een mobiel nummer, binnen Nederland. Voor klanten met een
Relax-abonnement van vóór januari 2010 of een i-Abonnement van vóór 4 april 2011, is bellen met T-Mobile
Klantenservice gratis. Vanuit het buitenland gelden de tarieven voor het bellen in het buitenland met een
mobiele telefoon.
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1. 	Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Extra punten voor
aanmelden T-Mobile Samen-actie”, verder te noemen ‘actie’ van
T-Mobile Nederlands BV, Waldorpstraat 60, 2521 CC, Den Haag, hierna te
noemen ‘T-Mobile’.

