AANVULLENDE VOORWAARDEN “Unlimited Data Elk Weekend”
1. Deze Aanvullende Voorwaarden Unlimited Data Elk Weekend (“UDEW”) zijn van toepassing
op de aanvullende dienst Unlimited Data Elk Weekend van T-Mobile Netherlands B.V. voor
haar merk Tele2 (hierna te noemen: Tele2).
2. Deze Aanvullende Voorwaarden UDEW gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden
Tele2 Abonnee Consument en/of andere toepasselijke voorwaarden van Tele2 zoals de
voorwaarden opgenomen in de Prijslijst behorend bij je abonnement, de Voorwaarden
Roam Like at Home en de Aanvullende Voorwaarden Redelijk Gebruik. Als de bepalingen van
de voorwaarden strijdig zijn met elkaar, prevaleren de bepalingen van deze Voorwaarden. Je
verklaart bij het bestellen van UDEW een exemplaar van deze Aanvullende Voorwaarden
Unlimited Data Elk Weekend te hebben ontvangen en gelezen.
3. UDEW betreft een additionele maandelijkse opzegbare databundel als aanvulling op je
huidige abonnement en is alleen geldig in het weekend. Met deze aanvullende dienst heb je
in Nederland elke week vanaf 18:00 op vrijdag tot en met zondag 23:59 ('Weekend')
onbeperkt data. Gedurende het Weekend kun je onbeperkt gebruik maken van het mobiele
internet in Nederland. Buiten het Weekend gaat de data uit je reguliere databundel. In
Nederland is de snelheid afhankelijk van je reguliere databundel.
4. Met UDEW start je in Nederland met een vast aantal 8GB per dag. Mocht 8GB per dag niet
genoeg zijn, kun je zelf kosteloos en onbeperkt gedurende dezelfde dag in Nederland
aanvullen met een BundelBooster (2GB). Je ontvangt, zoals gebruikelijk, een waarschuwingssms bij het bereiken van 80% en bij het volledig verbruiken van jouw databundel.
5. In de EU krijg je met UDEW maandelijks 3GB extra data boven op de reguliere EU
datalimietbundel van je abonnement. Deze extra data is alleen in het Weekend te gebruiken.
In de EU gaat na deze 3GB het extra data gebruik uit je gewone databundel. Je ontvangt een
waarschuwings-sms bij het bereiken van 80% en bij het volledig verbruiken van jouw extra
EU datalimiet.
6. De maximale hoeveelheid data die in de EU voor UDEW gebruikt kan worden is afhankelijk
van de betaalde prijs voor het abonnement inclusief kortingen en kan wijzigen als gevolg van
gereguleerde Wholesale tarieven.
7. Om gebruik te kunnen maken van UDEW dien je een nieuw Tele2 abonnement (afgesloten
of vernieuwd na 19 april 2021) met minimaal een databundel van 5GB, 10GB of 20GB te
hebben (Tele2 Abonnement). De aanvullende dienst Unlimited Data Elk Weekend heeft een
minimale looptijd van één maand. Na één maand wordt de aanvullende dienst omgezet in
een dienst voor onbepaalde tijd welke je dan elk moment kan beëindigen. Deze wijziging
gaat per direct in. Tele2 brengt dan de maandelijkse kosten pro rata bij je in rekening.
8. Tele2 behoudt zich het recht voor om deze bepalingen dan wel de additionele dienst UDEW
eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
9. Tele2 kan de Aanvullende Dienst veranderen of beëindigen om bedrijfseconomische
redenen. Dat kan Tele2 ook doen omdat we moeten voldoen aan regels die in of volgens de
wet aan ons gesteld worden zodat Tele2 kan blijven voldoen aan de eisen van de tijd en de

stand van de techniek. Wij doen natuurlijk onze uiterste best om wijzigingen door te voeren
zonder dat dat gevolgen heeft voor de Aanvullende Dienst. Als dat niet kan en als wij kunnen
weten dat de wijziging gevolgen voor jou heeft, dan laten we jou dat vooraf weten. Wij
kunnen in zulke gevallen ook besluiten om de Aanvullende Dienst op een gegeven moment
stop te zetten. Iedere aankoop wordt gezien als een eenmalige opzichzelfstaande aankoop
van een aanvullende dienst. Deze aanvullende dienst is geen standaard onderdeel van het
met Tele2 gesloten abonnement. De actuele prijzen van UDEW kunnen wijzigen. Kijk voor de
meeste recente informatie over deze dienst op ons Tarievenoverzicht (Prijslijst) op
www.tele2.nl/tarieven
10. Als je vragen hebt over de bepalingen en voorwaarden, of om andere redenen contact wilt
opnemen met Tele2 kun je contact opnemen met de Klantenservice:
www.tele2.nl/klantenservice.

