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T-Mobile Datavrije Muziek actie
Bij aankoop van bepaalde abonnementen van T-Mobile ontvang je van T-Mobile Datavrije Muziek. Je
streamt en luistert je favoriete muziek zonder dat het je MB's kost! Deze actie loopt via de provider.
Lees hieronder op welke abonnementen de actie geldig is en hoe je aanspraak maakt op de actie.

Op welke abonnementen geldt de actie?
De actie is geldig op de volgende abonnementen van T-Mobile
1. Alle abonnementen met een bundel van 10GB of meer.
2. De actie geldt zowel op 1-jarige als 2-jarige abonnementen. Ook Sim Only- abonnementen doen
mee aan de actie.
De actie is niet geldig op de volgende abonnementen van T-Mobile
1. Abonnementen met minder dan 10 GB internet.

Hoe krijg ik het actieproduct?
1. Sluit je T-Mobile abonnement tijdens af op Belsimpel.nl of in een Belsimpel Winkel.
2. Zodra je het abonnement in gebruik hebt, wordt de actie automatisch geactiveerd door T-Mobile.
Hier hoef je zelf dus niks voor te doen.
3. De streamingsdiensten die meedoen aan de actie zijn o.a. Spotify, Deezer en Qmusic. Kijk voor
het uitgebreide overzicht van alle streamingsdiensten die meedoen op https://www.tmobile.nl/datavrije-muziek.

Duur van de actie
Het is een doorlopende actie, de einddatum van de actie is nog onbekend.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over de actie?
T-Mobile regelt alles rondom deze actie. Je kunt dus het beste contact opnemen met de klantenservice
van T-Mobile Nederland als je vragen hebt. Op https://www.t-mobile.nl/klantenservice vind je hoe je
contact op kunt nemen met T-Mobile.
Let op! a.Deze actie is van en loopt volledig via T-Mobile. Belsimpel is niet verantwoordelijk voor de
actie. Bekijk hier de uitgebreide actievoorwaarden van T-Mobile. b.Deelname aan de actie is alleen
mogelijk voor consumenten met een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland. c.Deelname aan deze
actie is alleen mogelijk voor consumenten van 18 jaar of ouder.

