Voorwaarden gratis Film1 bij DELTA Mobiel

Deze voorwaarden worden aangeboden door: DELTA Fiber Nederland B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 22051676 (verder te noemen:
“DELTA”). De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

A.

Algemeen

C.

Slotbepalingen

1. 	Deze voorwaarden zijn van toepassing op DELTA Mobiel 10 GB en
DELTA Mobiel 30 GB, verder te noemen: “Mobiele Abonnementen” van
DELTA. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden ten
behoeve van DELTA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten
behoeve van door DELTA ingeschakelde tussenpersonen en andere
derden.

1. 	DELTA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in
te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds
gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de
voorwaarden zijn gesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak
worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.

2. 	Gratis Film1 bij DELTA Mobiel geldt alleen voor consumenten die
vanaf 6 april 2020 een nieuw Mobiel Abonnement afsluiten of reeds
een Mobiel Abonnement hebben en benaderd zijn door DELTA.

2. 	Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen voortvloeiende uit de voorwaarden op de actie dienen te
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

3. 	Onder Mobiel Abonnement wordt verstaan: een DELTA Mobiel
abonnement met 10 GB aan data of een DELTA Mobiel abonnement
met 30 GB aan data. Andere mobiele abonnementen van DELTA
ontvangen geen Gratis Film1 zenderpakket.

3. 	Door aanvragen van Gratis Film1 verklaart de consument in te
stemmen met deze voorwaarden.

4. 	Gratis Film1 is een toevoeging op het mobiele abonnement.
5. 	Als een klant Gratis Film1 wil beëindigen, kan dit doorgegeven worden
aan de Klantenservice per mail naar mobiel@deltafibernederland.nl.

B.

Deelname

1.

 en nieuwe mobiele klant die Gratis Film1 wil ontvangen bij een van
E
de genoemde Mobiele Abonnementen geeft dit aan bij het afsluiten
van het Mobiele Abonnement. Gratis Film1 wordt aangezet zodra het
nieuwe Mobiele Abonnement actief is.

4. 	De door de klant in het kader van deze voorwaarden verstrekte
(persoons)gegevens kunnen door DELTA gebruikt worden het activeren
van Gratis Film1 en voor het doen van aanbiedingen van producten en
diensten die DELTA levert. De verstrekte (persoons) gegevens worden
met Film1 uitgewisseld om uitvoering te kunnen geven aan de dienst.

2. 	Een bestaande mobiele klant die Gratis Film1 wil ontvangen en
voldoet aan de voorwaarden geeft dit expliciet aan op delta.nl/
gratisfilm1.
3. 	Gratis Film1 wordt elke maand aangeboden zolang de klant DELTA
Internet en een van de genoemde Mobiele Abonnementen heeft.
4. 	Als het Mobiele Abonnement gewijzigd wordt door de klant en
daardoor niet meer voldoet aan de voorwaarden, vervalt Gratis
Film1 bij het mobiele abonnement.
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