Actievoorwaarden
T-Mobile Thuis Glasvezel Internet 750 Mbit/s - actie
11.	De T-Mobile Thuis Glasvezel Internet 750 Mbit/s - Actie (hierna: “de Actie”) wordt aangeboden door T-Mobile Thuis B.V.
kantoorhoudende aan de Waldorpstraat 60, 2521 CC Den Haag (hierna: “T-Mobile Thuis”).
12.	De Actie loopt van 10 januari 2018 t/m 31 maart 2018 (hierna: “de Actieperiode”).
13.	Aan de Actie kan worden deelgenomen door iedereen die gedurende de Actieperiode het eerste jaarcontract
met T-Mobile Thuis aangaat ten behoeve glasvezel internet en de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
(hierna: “de Deelnemer”). En door bestaande klanten van T-Mobile Thuis met een bestaand contract die tijdens de
Actieperiode op eigen initiatief een upgrade doen naar de internetsnelheid 750/750 Mbit/s.
14.	De Actie bestaat uit:
a. Een korting van € 12,50 per maand op de maandelijkse kosten van glasvezel internet met de snelheid
750/750 Mbit/s.
		 b. De korting geldt gedurende de levensduur van de overeenkomst.
15.	Indien tussentijds voor een andere internetsnelheid wordt gekozen dan 750/750 Mbit/s dan vervalt de financiële
korting op de maandelijkse kosten. Ook als op een later moment weer wordt gekozen voor de snelheid 750/750 Mbit/s
buiten de Actieperiode vervalt de financiële korting op de maandelijkse kosten.
16. De Actie komt te vervallen bij verlenging van het jaarcontract buiten de Actieperiode.
17.	De beschikbaarheid van de Actie en de internetsnelheden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op je adres.
De beschikbaarheid kan gecontroleerd worden door een postcodecheck uit te voeren op de website van
t-mobile.nl/thuis. De uitslag van de postcodecheck is leidend in het bepalen van de beschikbaarheid.
18. T-Mobile Thuis behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Overige
19. Deze Actie is geldig binnen Nederland.
10. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.	T-Mobile Thuis is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
12.	In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door T-Mobile Thuis.
13.	Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij T-Mobile Thuis B.V., Postbus 16272,
2500 BG Den Haag, onder vermelding van ‘T-Mobile Thuis Glasvezel Internet 750 Mbit/s - Actie’.
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14.	Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
Het gebruiken van de diensten van T-Mobile Thuis valt voor het overige deel onder de Algemene Voorwaarden van
T-Mobile Thuis B.V. en de T-Mobile Thuis Actievoorwaarden (te vinden op t-mobile.nl/thuis/klantenservice/nu-regelen/
voorwaarden-en-tarieven) en deze Actievoorwaarden Glasvezel Internet 750 Mbit/s worden daarbinnen als
aanvullend aangemerkt.

