Voorwaarden deelname
Google Nest Cam Wired-actie
Om te zorgen dat je precies weet wat je van ons mag verwachten en weet wat wij van jou mogen verwachten,
staan hieronder onze Bijzondere Actievoorwaarden op een rij.
Deze zijn van toepassing op de Black Friday/Cyber Monday actie 2022 welke duurt tot en met 28 november
2022, waarbij je een gratis Google Nest Cam Wired t.w.v. € 99,99 (hierna te noemen: Cadeau) kunt ontvangen bij
aanschaf van een 2-jarig T-Mobile Go of Go Zakelijk mobiel abonnement i.c.m. één van de hieronder genoemde
toestellen (hierna gezamenlijk te noemen: “Actie abonnement”). De actie wordt georganiseerd door T-Mobile
Netherlands B.V. gevestigd aan de Waldorpstraat 60 te Den Haag (hierna: “T-Mobile”) in samenwerking met haar
vaste partner 10XCREW voor de uitlevering van het Cadeau.

Wat houdt deze actie in?

Bij aanschaf van een Actie abonnement kan deelnemer een gratis Cadeau krijgen. De deelnemer dient dan wel
zelf actie te ondernemen en het Cadeau aan te vragen. Deze promotie loopt van 21 november 2022 t/m 28
november 2022 (aankoopdatum van Actie abonnement is leidend) en zolang de voorraad van de Google Nest
Cam Wired strekt. Op = Op. Je kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht Actie abonnement
per klant adres in Nederland. Het Actie abonnement dient actief te zijn voor het ontvangen van het Cadeau.
Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties. Deze promotie is alleen geldig voor
deelnemers vanaf 18 jaar.
De volgende toestellen in combinatie met een T-Mobile Go abonnement, zijn geselecteerd door T-Mobile en
maken onderdeel uit van het Actie abonnement:
	Apple iPhone 13 (128 GB, 256 GB, 512 GB),
n	Apple iPhone 13 Mini (128 GB, 256 GB, 512 GB),
n	Apple iPhone 13 Pro (128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB),
n	
Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB),

n	Samsung Galaxy S22 (128 GB, 256 GB),
n	Samsung Galaxy S22 Plus (128 GB, 256 GB),
n	Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB, 256 GB, 512 GB),
n

	Google Pixel 6a,
n	Google Pixel 7 (128 GB, 256 GB),
n	Google Pixel Pro (128 GB, 256 GB),
n	OPPO Find X5 Lite,
n	OPPO Find X5,
n	OPPO Find X5 Pro.
n

Wat zijn de voorwaarden van deze actie?

	Een Actie abonnement hebben aangeschaft via een eigen T-Mobile kanaal (T-Mobile Shop,
www.t-mobile.nl of via de telefoon in ons callcenter) gedurende de Actieperiode;
n	Een actief Actie abonnement hebben ten tijde van het ontvangen van het Cadeau;
n	Alle gegevens op tijd danwel uiterlijk op 12 december 2022 te hebben ingevuld/aangeleverd
op/via de actiepagina; en
n	Akkoord zijn gegaan met de Bijzondere actievoorwaarden en hieraan voldoen.
n

De T-Mobile database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.
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T-Mobile en haar Partner streven ernaar het Cadeau binnen 8 weken na het indienen van een volledige en geldige
registratie af te leveren bij Deelnemer.

Promotiemodel en deelnemende winkels
Deelnemers dienen uitsluitend het Actie abonnement aangeschaft te hebben via een eigen T-Mobile verkooppunt (T-Mobile Shop, www.t-mobile.nl of via de telefoon in ons callcenter), anders kunnen ze geen aanspraak
maken op het Cadeau. Lees dus niet Actie abonnementen aangeschaft via een (ingeschakelde) derde partij.
Deelnemen
Wanneer je een Actie abonnement hebt aangeschaft, ga je naar promoties.t-mobile.nl/blackfridaymobiel,
klik je op de promotie, vul je het online aanmeldformulier in en upload je de volgende aanvullende documenten:
1. Een kopie van de aankoop bon als je de aankoop in een T-Mobile Shop hebt gedaan, of
2. Het PDF bestand van het contract dat je per mail van ons hebt ontvangen, of
T-Mobile behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten bij verdenking
van fraude dan wel niet voldoen aan de voorwaarden van deze Bijzondere voorwaarden.
Het Cadeau wordt niet in contanten uitgekeerd.
Alle Cadeaus worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. T-Mobile of haar partner is niet
verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan het cadeau noch voor eventuele schade bij de
levering (verzending) van het Cadeau.
	T-Mobile maakt gebruik van haar vaste partner 10XCREW voor het afhandelen van de Actie en het versturen
van het Cadeau aan Deelnemer.
n	
Indien de Deelnemer gebruik maakt van zijn wettelijke herroepingsrecht (15 dagen) komt het recht op een

Cadeau te vervallen en is zijn Actie abonnement niet actief.
n	
De Actie is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan derden.

n	
T-Mobile behoudt zich het recht voor de Bijzonder actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen of de actie

stop te zetten zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding krijgt. Advies is om deze voorwaarden
regelmatig te bekijken.
n	Naast deze Bijzondere Actievoorwaarden zijn er verschillende voorwaarden van toepassing. Kijk op
t-mobile.nl/voorwaarden voor een overzicht. Als de bepalingen van de voorwaarden onderling verschillen,
gelden de bepalingen van de Bijzondere Actievoorwaarden met voorrang. Door deelname aan deze Actie
verklaar je bekend te zijn met deze Bijzondere Actievoorwaarden.
n

Onze partner

T-Mobile maakt gebruik van haar vaste partner 10XCREW voor het afhandelen van deze actie. Als je vragen en
opmerkingen hebt over je deelname aan deze actie, kun je contact opnemen met 10XCREW via telefoonnummer
071-2032075 (lokaal tarief) of per e-mail via t-mobile@activationboxx.com. Door deelname aan de promotie
verklaar je je akkoord met de deze actievoorwaarden.

Overige voorwaarden voor deze actie

	T-Mobile en/of haar Partner behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te
beëindigen.
n	Er kan maar één keer worden meegedaan aan deze Actie per adres.
n	In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door T-Mobile.
n	In geval van (vermoeden van) misbruik kan T-Mobile de Deelnemer uitsluiten van T-Mobile diensten en van
deze Actie. In dat geval vervalt dan ook het recht op deze Actie.
n	Deze Actie is geldig binnen Nederland.
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n

	Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
n	T-Mobile is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
n	Voor deze actie geldt Op = Op voor de cadeaus.
n	Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij T-Mobile B.V., Postbus 16272,
2500 BG Den Haag, onder vermelding van ‘Black Friday Google Cam-actie’.
n	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.
n
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Als je vragen en 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.

