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1.
Deze voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de 
Gratis 24 Uur Unlimited Data NL decembermaand  
cadeau-actie, die wordt aangeboden door Tele2.

2.
De Actie is geldig op de dag die is toegezegd aan de klant via 
de specifieke e-mail welke cverstuurd is tussen 27 november 
t/m 22 december (hierna te noemen: Actieperiode). Het 
cadeau komt na de Actieperiode automatisch te vervallen.

3.
Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor geselecteerde 
Tele2-klanten niet voor de klanten van of met een van de 
volgende aansluitingen of situaties:  
(i) klanten van Tele2 met een thuis abonnement (vast 
INTERNET, BELLEN en/of TV); 
(ii) klanten die afgesloten/geblokkeerd zijn voor een andere 
reden dan voor data/ internetgebruik (bv. stolen/lost 
bar of klanten met een betalingsachterstand). Heb je je 
internettoegang geblokkeerd, of is contractueel het gebruik 
van internet uitgesloten (bijvoorbeeld door je werkgever of 
andere beslissingsbevoegde), dan is deelname helaas niet 
mogelijk. Als je zelf je internettoegang hebt geblokkeerd, kun 
je deze in sommige gevallen opheffen, kijk in MIJNTELE2 
of je de blokkade uit of aan kunt zetten.  
(iii) Klanten met een Unlimited databundel (deze klanten 
hebben immers al onbeperkt internet in Nederland).  
(iv) MVNO en GDSP (Global M2M) 

4.
Ben je een Tele2 klant en val je niet onder de uitzonderingen 
die in artikel 3 zijn opgenoemd, dan kun je deelnemer zijn aan 
deze actie (“Deelnemer”). Let op, is je aansluiting geblokkeerd 
(bijvoorbeeld omdat je een rekening niet op tijd hebt betaald), 
dan kun je niet deelnemen aan deze Actie.

5.
Het cadeau bestaat uit de mogelijkheid om binnen een 
tijdsperiode van 25 uur lang aaneengesloten kosteloos 
onbeperkt data in Nederland te gebruiken op het door Tele2 
aangegeven tijdstip. Let op: in de Tele2 app kan verkeerde 
informatie worden getoond. Als er staat dat het cadeautje ook 
in de EU geldig is, klopt dit niet. Het cadeautje is uitsluitend 
te gebruiken in Nederland. De Deelnemer krijgt eenmalig 
dit cadeau en wordt hierover geïnformeerd door Tele2 per 
e-mail of SMS. Het cadeau is dus net iets anders dan de 
huidige bundel in de shop waar je: 24 UUR UNLIMITED DATA 
kunt gebruiken tegen een bepaald tarief. Om het netwerk 
te beschermen en om ervoor te zorgen dat alle Deelnemers 
optimaal gebruik kunnen maken van zijn/haar cadeau 
hanteert Tele2 een maximum aantal activaties per dag. 
Om die reden zullen niet alle Deelnemers  hun cadeautje op 
dezelfde dag ontvangen.

6.
Tijdens de Actieperiode wordt de Deelnemer geinformeerd 
dat hij, dit cadeau (25 uur aangesloten onbeperkt data in 
Nederland) kan gebruiken. Tijdens de Actieperiode wordt 
de Deelnemer geen kosten in rekening gebracht voor het 
gebruik van data op het Tele2 netwerk in Nederland. Het 
cadeau bestaat feitelijk uit een 2500GB bundel (wat natuurlijk 
ruimschoots voldoende moet zijn op die dag) welke je in 25 

uur tijd kunt gebruiken om te internetten via je mobiel, binnen 
Nederland. Belangrijk is dat de datasessie tijdens de 25 uur 
van het cadeau moet zijn opgestart en moet zijn beëindigd. Je 
datagebruik wordt dan niet in rekening gebracht, het gaat dus  
ook niet uit je maandelijkse bundel. Ga je bijvoorbeeld online 
een film kijken voordat je 25 uur daadwerkelijk ingegaan zijn 
en je nog aan het kijken terwijl de 25 uur worden gestart, 
wordt dit datagebruik mogelijk (voor een deel) toch bij je in 
rekening bent gebracht. 

Datagebruik in het buitenland valt buiten deze Actie en wordt 
dus gewoon in rekening gebracht tegen de reguliere tarieven/
internetbundel. 

7. 
Kun je om wat voor reden dan ook geen gebruik maken van je 
cadeau, dan kunnen we je helaas geen alternatief aanbieden. 
Ook is het niet mogelijk om het cadeau in te ruilen voor een 
andere actie (je ontvangt bijvoorbeeld in geen geval gratis 
belminuten of geld retour). 
 
8. 
De Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland op het netwerk 
van Tele2.

9.
Tele2 behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en 
zonder nadere motivering uit te sluiten van de Actie bij 
verdenking van fraude, misbruik danwel oneigenlijk gebruik. 
In dat geval kan hen de kosten voor het gebruik van data in 
rekening gebracht worden. 

10. 
Aan deelname van de Actie zijn geen extra kosten of 
aankopen verbonden.

11.
De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

12.
Cadeaus worden niet in contanten uitgekeerd.

13. 
Tele2 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele 
schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor 
eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met 
betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van 
het cadeau. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken 
van het cadeau geheel voor eigen risico van de Deelnemers.

14. 
Tele2 behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te 
wijzigen of aan te vullen dan wel de Actie op enig moment op 
te schorten of stop te zetten, zonder dat we op enige wijze tot 
een schadevergoeding gehouden zijn. 

15. 
Mocht om welke reden dan ook Tele2 op enig moment 
genoodzaakt zijn de Actie te wijzigen, onderbreken of te 
beëindigen, kan Tele2 niet voor enige schade die daaruit 
voortvloeit aansprakelijk worden gehouden. Dit geldt ook voor 
het geval het Tele2 netwerk mogelijk tijdelijk geheel of 
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gedeeltelijk niet beschikbaar is, of wanneer je bijvoorbeeld een 
langzamere internetsnelheid ervaart. In dat geval kan Tele2 
dus niet aansprakelijk gehouden worden en is zij ook op geen 
enkele wijze tot een vergoeding gehouden.

16.
In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, 
zal Tele2 een beslissing nemen welke bindend is voor de 
Deelnemers. Het gebruiken van de diensten van Tele2 
valt voor het overige onder de Algemene Voorwaarden en 
eventuele aanvullende voorwaarden (te vinden op tele2.nl/
voorwaarden) en deze voorwaarden worden daarbinnen als 
aanvullend aangemerkt
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