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Als je je aanmeldt bij Budget Mobiel ontvang je nu tijdelijk een gratis Google Home Mini (ter waarde van € 60,00). Voor deze
actie gelden de volgende voorwaarden:
1.

Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.

2.

Je dient bij aanmelding bij Budget Mobiel reeds klant te zijn van Budget Energie en/of Budget Alles-in-1.

3.

Per adres kan slechts eenmaal worden deelgenomen aan deze actie. Voor de duidelijkheid: als je meerdere abonnementen
afsluit bij Budget Mobiel kan je dus slechts eenmaal aan deze actie deelnemen.

4.

Je dient (na activatie) minimaal 6 maanden klant te blijven van Budget Mobiel. Indien je je abonnement eerder opzegt,
behoudt Budget Mobiel zich het recht voor om de Google Home Mini (of de waarde daarvan) terug te vorderen.

5.

Budget Mobiel verstuurt de Google Home Mini nadat de bedenktijd is verstreken (deze vangt aan na aanmelding en duurt
14 dagen).

6.

Deze actie is niet geldig indien deze verloopt via een bewindvoerder.

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 Google Home Mini
(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.

10. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Budget Mobiel.

