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Als je een vriend(in), collega of andere bekende (‘introducé’) aanbrengt als nieuwe klant bij Budget Mobiel, kan je een
eenmalige beloning van € 20,- krijgen. Voor deze actie gelden een paar spelregels:

1.

De introducé dient zich aan te melden op de actiepagina via een persoonlijke hyperlink die jij, als bestaande klant, met
de introducé kan delen. De hyperlink is te vinden in je Mijn Budget Mobiel omgeving (mijn.budgetmobiel.nl; onder de tab
‘Acties’) of in de Budget Mobiel app.

2.

Als je voldoet aan deze actievoorwaarden ontvang jij, als bestaande klant, de beloning van € 20,- 6 weken nadat de
introducé zijn simkaart heeft geactiveerd. Wanneer de introducé zich niet heeft aangemeld op de actiepagina dan
ontvang jij de beloning van € 20,- niet automatisch, maar kan je binnen twee maanden nadat de introducé zich heeft
aangemeld, op de webpagina www.budgetthuis.nl/mobiel/breng-een-klant-aan een formulier invullen om de
beloning aan te vragen. Wij beoordelen dan of jij de betreffende introducé aanbracht bij Budget Mobiel. Onze
beslissing om in een dergelijk geval al dan niet tot uitkering van de beloning over te gaan is ter volledige discretie van
Budget Mobiel.

3.

Om aanspraak te maken op de beloning van € 20,-, dient de introducé na activatie minimaal zes weken klant te blijven bij
Budget Mobiel.

4.
5.

Deze actie is niet geldig wanneer de aanmelding verloopt via een bewindvoerder.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Budget Mobiel, met uitzondering van de combikorting van
Budget Thuis.

6.

Budget Mobiel behoudt zich het recht voor om je van deelname uit te sluiten of je te diskwalificeren als Budget Mobiel
op welke grond dan ook vermoedt dat je niet conform de actievoorwaarden handelt of als je enigerlei wijze frauduleus
handelt. Deze actie is uitdrukkelijk niet bedoeld om met een commercieel oogmerk klanten aan te brengen bij Budget
Mobiel.

7.

Budget Mobiel behoudt zich 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.

8.

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

