ACTIEVOORWAARDEN
BUDGET MOBIEL 2-JARIG ABONNEMENT

KvK: 43297646

Btw nr: NL819182813B01

IBAN: NL86ABNA0511919131

BIC: ABNANL2A

www.budgetenergie.nl

Deze actie wordt aangeboden door: Budget Mobiel B.V., handelend onder de naam Budget Mobiel, gevestigd te (3012 CA)
Rotterdam aan de Aert van Nesstraat 45, hierna te noemen: “Budget Mobiel”.
Onder deze actie ontvang je als je je bij Budget Mobiel aanmeldt voor een 2-jarig abonnement, de eerste 3 maanden € 5,00
korting op je maandbedrag én gratis Happy Plugs (type Air 1 Plus in zwarte of witte uitvoering; ter waarde van € 99,00). Voor
deze actie gelden de volgende voorwaarden:
1.

Deze actie is alleen geldig bij aanmelding tussen 15 januari 2021 en 1 maart 2021 en geldt zolang de voorraad strekt
(op=op).

2.

Deze actie geldt voor zowel het Budget Mobiel Basis als het Budget Mobiel Onbeperkt abonnement.

3.

Indien je je abonnement gedurende de 2-jarige looptijd opzegt, behoudt Budget Mobiel zich het recht voor om de Happy
Plugs (of de waarde daarvan) terug te vorderen.

4.

Budget Mobiel verstuurt de Happy Plugs binnen vier weken na het verstrijken van de bedenktijd (deze vangt aan na de
aanmelding en duurt 14 dagen).

5.

De kleur waarin je de Happy Plugs ontvangt (zwart of wit), wordt uitsluitend bepaald door Budget Mobiel. Onze keuze,
waarover niet kan worden gecorrespondeerd, is afhankelijk van de beschikbaarheid/voorraad van de betreﬀende kleuren.

6.

Deelname aan deze actie is alleen toegestaan als je ouder bent dan 18 jaar.

7.

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Budget Mobiel, met uitzondering van de combikorting van
Budget Thuis.

8.

Budget Mobiel behoudt zich het recht voor om je van deelname uit te sluiten of te diskwaliﬁceren als zij op welke
grond ook vermoedt dat je niet conform de actievoorwaarden handelt of als je op enigerlei wijze frauduleus handelt. In
dergelijke gevallen behoudt Budget Mobiel zich nadrukkelijk het recht voor om de eventueel reeds toegezonden Happy
Plugs (of de waarde daarvan) terug te vorderen.

9.

Budget Mobiel behoudt zich tevens het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang
te beëindigen of deze actievoorwaarden te wijzigen. Op de webpagina www.budgetthuis.nl/mobiel/voorwaarden vind
je de actuele actievoorwaarden.
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10. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Budget Mobiel.

