Voorwaarden deelname Ring
Video Doorbell Wired-actie
De RING actie (hierna actie) is alleen geldig voor nieuwe T-Mobile klanten, die een vast internet abonnement
van T-Mobile Thuis afsluiten, in de periode van 22 november 2021 t/m 29 november 2021 (hierna Actieperiode)
hierna te noemen: Actie. Van de Actie zijn reeds bestaande klanten van T-Mobile Thuis met een bestaand
internetabonnement uitgesloten.
De Actie is geldig in combinatie met ieder nieuw vast internet abonnement al dan niet gecombineerd
met TV en/of TV en vast bellen van T-Mobile Thuis:
n Vast Internet (Basic/Fast/Premium)
n Vast internet en tv
n Vast internet, tv en vast bellen
Wat houdt deze actie in?
Op de orderbevestiging van je vast internet abonnement wordt de actie vermeld en kort beschreven.
Via promoties.t-mobile.nl/blackfriday kan je jouw RING deurbel aanvragen. Het cadeau “Ring” betreft de Ring
Video Doorbell Wired t.w.v. 59,99 euro. Na deze aanvraag ontvang je per post binnen 7 weken jouw RING deurbel
mits je aan de voorwaarden voldoet.
Wat zijn de voorwaarden van deze actie?
De consument dient een nieuw vast internet abonnement van T-Mobile Thuis, al dan niet in combinatie met tv
en vast bellen af te sluiten in de Actieperiode. De Actie geldt dus alleen voor nieuwe aansluitingen. Heb je al een
mobiel abonnement bij T-Mobile en sluit je nu ook een vast internet abonnement af via T-Mobile Thuis, dan geldt
dit ook als een nieuw vast internet abonnement.
Wanneer je een orderbevestiging hebt ontvangen van je nieuwe internetabonnement van T-Mobile Thuis, kun
je naar promoties.t-mobile.nl/blackfriday gaan, en klikken op de RING promotie. Daar vul je het online het
aanmeldformulier in (hierin wordt uw naam, Thuis klantnummer, postcode huisnummer, en orderdatum gevraagd)
die op de actiepagina worden ingevuld dienen overeen te komen met het adres waar het Internetabonnement
geleverd zal worden.et deelnemersproces aan de actie dien je uiterlijk voor 13 december 2021 23:59 uur volledig
afgerond te hebben. Indien je na deze periode gebruik maakt van de Actie dan heb je geen recht meer op het
cadeau “de Ring Video Doorbell Wired” en komt het cadeau automatisch te vervallen.
Het cadeau worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevind. 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).
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T-Mobile of Partner van T-Mobile stuurt het cadeau eenmalig op naar het opgegeven adres en is niet aansprakelijk
wanneer door onjuistheid van deze gegevens de Deelnemer de prijs niet in bezit krijgt. T-Mobile en Partner zijn
ook niet verplicht aanvullende inspanningen te verrichten om het cadeau alsnog bij de Deelnemer te bezorgen
indien een eerdere bezorging op een onjuist adres terecht is gekomen” heeft de Deelnemer geen (juridische)
mogelijkheden jegens T-Mobile.

Maak je gebruik van deze Actie en beëindig je je T-Mobile Thuis abonnement tussen afsluiten en 14 dagen na de
opleverdatum, dan wordt de aanvraag voor het cadeau niet goedgekeurd. Hebben de aanvraag en de beëindiging
van het abonnement elkaar gekruist of indien we constateren dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik
dan zal T-Mobile de kosten en eventuele schade op je kunnen verhalen en dien je het cadeau “de Ring” terug te
sturen aan T-Mobile.
Overige
n T-Mobile 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
n In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
T-Mobile Thuis.
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.
n Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
n T-Mobile is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
n T-Mobile maakt gebruik van haar vaste leverancier 10XCREW het versturen van de RING aan deelnemers.
n Voor deze actie geldt Op = Op
n Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij T-Mobile Thuis B.V., Postbus 		
16272,2500 BG Den Haag, onder vermelding van ‘RING - 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.
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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.

