Actievoorwaarden Vriendenvoordeel

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Lebara Vriendenvoordeel-actie en gelden
naast eventuele andere actievoorwaarden.De actievoorwaarden zijn te vinden op
lebara.nl/voorwaarden.
2. De actie loopt van 22 februari 2022 tot 1 juli 2023 en geldt alleen voor Sim Only
abonnementen. De actietermijn kan voor Lebara worden verlengd.
3. Je kan deelnemen via deze actie door een persoonlijke link aan te maken op
lebara.nl/vriendenvoordeel. Het verspreiden van de link is voor persoonlijk gebruik. Lebara
kan bij commercieel gebruik en grootschalige verspreiding uitbetaling weigeren.
4. Als je nog geen Lebara Sim Only klant bent en de link hebt ontvangen van de deelnemer kun
je als vriend met behulp van deze link een abonnement afsluiten om mee te doen.
5. Sim Only’s in combinatie met een telefoon zijn uitgesloten van deelname.
6. Je kunt alleen meedoen aan de actie als je:
a.

een consument bent (dus geen bedrijf)

b. niet meedoet met een commercieel verspreide link;
c.

18 jaar of ouder bent;

d. in Nederland woont.
7. Wanneer 30 dagen na activatie het abonnement nog actief is, krijgen zowel deelnemer als
vriend een e-mail waarin de gewenste rekeningnummers kunnen worden opgeven ter
uitbetaling van de actie. Bij een Sim Only abonnement ontvangen de deelnemer en vriend
ieder €20,-.
8. In de volgende gevallen vervalt het recht op uitbetaling:

a.

Het abonnement van je vriend is niet afgesloten via de persoonlijke link.

b. De vriend heeft tussen het eerste gebruik van de link en het afsluiten van het
abonnement de cookies verwijderd.
c.

Het abonnement van je vriend is opgezegd binnen de 30 dagen bedenktijd na
activatie (de zogenaamde “Niet tevreden? Geld terug-actie).

d. Het abonnement is na 30 dagen van aankoop nog niet geactiveerd.
e.

Wanneer de deelnemer en vriend dezelfde persoon zijn of gebruikmaken van
dezelfde bankrekening.

9. De deelnemer en vriend komen alleen in aanmerking voor uitbetaling wanneer aan de
actievoorwaarden is voldaan ten tijde van de aankoop.

10. In de volgende gevallen vervalt het recht op uitbetaling:De deelnemer en vriend komen alleen
in aanmerking voor uitbetaling wanneer aan de actievoorwaarden is voldaan ten tijde van de
aankoop.
11. In geval (een vermoeden van) van misbruik, fraude, manipulatie, of omzeiling van of inbreuk
op deze actievoorwaarden is Lebara gerechtigd deelnemers uit te sluiten van de actie. Lebara
mag dit doen zonder de deelnemer te informeren of bewijs te leveren.
12. Lebara behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen.
13. Lebara behoudt zich het recht voor nieuwe actievoorwaarden toe te voegen.
14. Door Lebara verkregen persoonsgegevens zoals naam, woonplaats, rekeningnummers, emailadressen en cookies mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering
van deze actie.
15. Het Nederlands recht is van toepassing op deze actievoorwaarden.

