Actievoorwaarden
Cashback Zakelijk Internet
1. Deze Actievoorwaarden Zakelijk Internet zijn uitsluitend van toepassing op de bestelling van een of meer nieuwe Zakelijk Internet
Basis, Compleet, Extra of Premium Aansluiting(en) door een (nieuwe) Klant bij T-Mobile Ondernemen (een handelsnaam van
T-Mobile Netherlands B.V.). Deze Actievoorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de “Algemene Voorwaarden T-Mobile
Zakelijk” en eventueel andere toepasselijke voorwaarden, welke je kunt vinden op vinden op www.t-mobile.nl/voorwaarden.
Als de bepalingen van de toepasselijke voorwaarden strijdig zijn met elkaar prevaleren de bepalingen van deze Actievoorwaarden.
2. De Cashback Zakelijk Internet actie (hierna: de “Actie”) geldt van 21 november 2022 00:00 uur t/m 8 januari 2023 23:59 uur
(hierna te noemen ‘Actieperiode’).
3. Via promoties.t-mobile.nl/cashbackzakelijkinternet kun je per nieuwe Zakelijk Internet Aansluiting €150,- cashback
(hierna: “Cashback”) claimen, mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:
n	Deze Actie is alleen toegankelijk voor ondernemingen en/of rechtspersonen die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd
en met T-Mobile een overeenkomst sluiten voor een nieuwe Zakelijk Internet Aansluiting (hierna: “de Deelnemer(s)” of “je”);
n	Per Deelnemer kan per overeenkomst (order) één keer worden meegedaan met de Actie. Wanneer onder één overeenkomst
(order) meer dan één Aansluiting is afgenomen, dan wordt er per opgeleverde Aansluiting maximaal €150,- Cashback uitbetaald
door T-Mobile;
n	De Actie is geldig in combinatie met ieder van de onderstaande nieuwe Zakelijk Internet Aansluitingen van
T-Mobile Ondernemen:
		 n Internet Basis
		 n Internet Compleet
		 n Internet Extra
		 n Internet Premium
4. Indien je aan de voorwaarden van artikel 3 voldoet, ga je naar promoties.t-mobile.nl/cashbackzakelijkinternet en vul het online
aanmeldformulier in. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens op het aanmeldformulier.
5. (De partner namens) T-Mobile checkt vervolgens of de ingevulde gegevens op het online aanmeldformulier overeenstemmen
met de door de Klant ingevulde gegevens op de bijbehorende overeenkomst (order) met T-Mobile. Matchen deze gegevens niet,
dan wordt de Cashback niet uitbetaald aan de Deelnemer.
6. Matchen de gegevens als genoemd onder 5. wel, dan betaalt (de partner namens) T-Mobile de Cashback eenmalig uit op het
bankrekeningnummer dat is ingevuld op het aanmeldformulier. (De partner namens) T-Mobile betaalt de Cashback slechts uit nadat
de Aansluiting waarop de Cashback is aangevraagd succesvol is opgeleverd.
7. (De partner van) T-Mobile is niet aansprakelijk wanneer de Deelnemer door onjuistheid van de door de Deelnemer op het
aanmeldformulier ingevulde gegevens, de Cashback niet ontvangt. T-Mobile en partner zijn eveneens niet verplicht aanvullende
inspanningen te verrichten om de Cashback aan de Deelnemer uit te betalen indien een eerdere uitbetaling op een onjuist
rekeningnummer terecht is gekomen.
8. Uiterlijk op 22 januari 2023 23:59 uur dien je je registratie volledig te hebben afgerond. Indien je je Cashback na deze datum claimt,
dan komt (jouw recht op) de Cashback automatisch te vervallen.
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T-Mobile behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen;
In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door T-Mobile Ondernemen;
In geval van (vermoeden van) misbruik kan T-Mobile de Deelnemer uitsluiten van T-Mobile diensten en van deze Actie. In dat geval
vervalt ook het recht op de Cashback.
Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland;
Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle uit de Actie(voorwaarden) voortvloeiende geschillen worden
uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Den Haag;
T-Mobile is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten;
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door T-Mobile Ondernemen;
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T-Mobile maakt gebruik van haar vaste partner Mconomy voor het afhandelen van de Actie en het uitbetalen van de Cashback
aan Deelnemers. T-Mobile heeft met Mconomy duidelijke afspraken gemaakt over een veilig gebruik van jouw persoonsgegevens.
Mconomy gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van jouw Cashback-claim en niet voor andere
doeleinden;
Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden die ook te vinden zijn
op t-mobile.nl/voorwaarden. Deze instemming kan niet worden herroepen.
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Als je klachten, vragen en/of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons opnemen via
telefoonnummer 071-2032075 (lokaal tarief) of per e-mail via t-mobile@activationboxx.com.

