Actievoorwaarden
Film1 eerste 6 maanden € 10 per maand
1.	T-Mobile Thuis Film1 eerste 6 maanden €10 per maand-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”).
2. 	De Actie loopt van 21 december 2016 t/m 31 maart 2018 (hierna: “de Actieperiode”).
3.	Aan de Actie kan worden deelgenomen door iedereen die gedurende de Actieperiode zich aanmeldt.
4.	Als je een abonnement bij T-Mobile Thuis neemt op Film1, dan betaal je daarvoor de eerste 6 maanden een
abonnementsvergoeding van € 10 per maand in plaats van € 15 per maand. Daarna betaal je automatisch de reguliere
abonnementsvergoeding.
5.	Het abonnement op Film1 geldt voor onbepaalde tijd en heeft een opzegtermijn van 30 dagen.
6.	Dit aanbod is alleen beschikbaar in combinatie met een abonnement op Interactieve TV van T-Mobile Thuis.
7.	Per adres kan slechts eenmalig gebruik worden gemaakt van de Actie.
8.	Je kunt alleen gebruik maken van deze actie als de aangeboden dienst op je adres geleverd kan worden.
9.	Je kunt geen gebruik maken van de actie als je de afgelopen 6 maanden Film1 hebt afgenomen, of op dit moment,
al dan niet in combinatie met een ander zenderpakket, Film1 afneemt.
10.	T-Mobile Thuis behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te beëindigen en/of
te wijzigen.
11.	Als de bepalingen van de voorwaarden onderling verschillen, gelden de bepalingen van de Actievoorwaarden met
voorrang.
12.	T-Mobile Thuis is niet verplicht om jou Film1 aan te bieden als je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet.
T-Mobile Thuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Film1 verzoek te weigeren.

Overige
13.	Deze Actie is geldig binnen Nederland.
14.	Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15. T-Mobile Thuis is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
16.	In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door T-Mobile Thuis.
17.	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 Film1 eerste 6 maanden € 10 per maand-Actie’.
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18.	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 T-Mobile Thuis Film1 eerste 6 maanden € 10 per maand worden
daarbinnen als aanvullend aangemerkt.

