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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 Huawei P Smart Plus campagne waarbij je een gratis Huawei Band 2 Pro
cadeau krijgt, die je bij een van de merken (Tele2 of Ben) van T-Mobile Netherlands B.V.
gevestigd aan de Waldorpstraat 60, 2021CC te Den Haag (hierna: “T-Mobile”) afneemt. De
campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met Mconomy B.V.
Promotie
Bij aankoop van een Huawei P Smart Plus i.c.m. een Tele2 of Ben abonnement ontvang je een
gratis Huawei Band 2 Pro ter waarde van € 59,00 cadeau. Deze promotie loopt van 15 juli 2019
t/m 31 augustus 2019 (de datum vermeld op de kassabon van het deelnemende verkooppunt,
geldt als aankoopdatum) en zolang de voorraad strekt. Je kunt maximaal één keer deelnemen
per aangekocht product en maximaal drie keer deelnemen per adres. Deze promotie kan niet
worden gecombineerd met andere promoties. Deze promotie is alleen geldig voor deelnemers
vanaf 18 jaar.
T-Mobile streeft ernaar de Huawei Band 2 Pro binnen 4 weken na het indienen van een
volledige en geldige registratie af te leveren.
Promotiemodel en deelnemende winkels
Deze promotie geldt voor geselecteerde Huawei P Smart Plus toestellen die gekocht zijn bij een
Tele2 of BEN verkooppunt (Tele2 winkel, www.tele2.nl, www.ben.nl of de Tele2 of BEN
klantenservice). Huawei P Smart Plus aankopen welke niet geselecteerd zijn, of niet
rechtstreeks bij een Tele2 of BEN winkel, op tele2.nl, ben.nl of via het Tele2 of BEN callcenter
zijn gekocht, zijn uitgesloten van deelname. In het registratieformulier op
https://huawei.activationboxx.com/ is het mogelijk om te controleren of jouw toestel
geselecteerd is, niet geselecteerde toestellen kunnen niet worden geregistreerd..
Deelnemen
Ga naar https://huawei.activationboxx.com/, klik op de promotie, vul het online aanmeldformulier
in en upload een kopie van de aankoopbon voor uiterlijk 15 september 2019 met daarop
duidelijk zichtbaar:
 Verkooppunt
 Datum van aankoop
 Aangekocht toestel
Voor alle cadeaus geldt het OP=OP principe. Het meest recente aanbod van cadeaus kun je
vinden op https://huawei.activationboxx.com/ en dit actuele aanbod zal leidend zijn.

T-Mobile behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te
sluiten bij verdenking van fraude.
Cadeaus worden niet in contanten uitgekeerd en kunnen tot uiterlijk 15 september 2019 23.59
uur worden aangevraagd.
De 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 leverancier Mconomy voor het afhandelen van
de Actie en het versturen van de cadeaus aan deelnemers.
 T-Mobile streeft ernaar de Huawei Band 2 Pro uiterlijk binnen 4 weken na registratie te
versturen.
 Indien de Deelnemer gebruik maakt van zijn wettelijke herroepingsrecht komt het recht
op een cadeau te vervallen.
 De uitnodiging voor deelname Actie zijn persoonsgebonden en kan niet worden
overgedragen aan derden. Iedere Deelnemer heeft uitsluitend recht op 1 cadeau naar
keuze.
 T-Mobile behoudt zich het recht voor de 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.
 De gegevens die ingevuld worden op de website van deze actie zullen als zodanig
behandeld worden en niet verkocht worden aan derden.
 Naast deze 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 Actievoorwaarden met voorrang.
Door deelname aan deze actie verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden.
Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons
opnemen per e-mail via customercare@activationboxx.com of via telefoonnummer 0851308514 (lokaal tarief), bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).
Door deelname aan de promotie verklaar je je akkoord met de Algemene Actievoorwaarden en
deze Bijzondere Actievoorwaarden van T-Mobile zoals vermeld op
https://huawei.activationboxx.com/.

