Actievoorwaarden ∫®

Actievoorwaarden Studentendeal vanaf 2 december 2015 tot 5 januari 2016
Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten die aan kunnen tonen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands studentenlegitimatiebewijs. Ben® behoudt zicht het recht tot weigering
deelname aan deze actie indien twijfel bestaat over de geldigheid van het studentenlegitimatiebewijs, ook na afsluiting van het contract.

Sim-only 1 maand

Toestelpakket

Deze actie is geldig vanaf 2 december 2015 tot 5 januari 2016

Deze actie is geldig vanaf 2 december 2015 tot 5 januari 2016
Je ontvangt mijn pakketkorting 2 jaar, na 24 maanden komt je pakketkorting te vervallen.

Je ontvangt maandelijks 500MB extra gedurende 2 jaar, daarna vervalt het recht op deze
extra internetbundel.

Je ontvangt maandelijks 500MB extra gedurende 2 jaar, daarna vervalt het recht op deze
500MB extra.

Pakketkorting is ook geldig bij aanvraag van nummerbehoud

Pakketkorting is ook geldig bij aanvraag van nummerbehoud
Je toestelbetaling stopt vanzelf na 2 jaar

Het aanpassen van je bundel

Het aanpassen van je bundel

Maandelijks kun je een grotere of kleinere bundel kiezen

Maandelijks kun je de samenstelling van je bundels wijzigen, zolang het totale
maandbedrag minimaal gelijk blijft aan het bedrag waarmee je je abonnement bent
begonnen (bijv. belbundel omlaag, internetbundel omhoog)
Bij wijziging van je bundels ontvang je ook de bijbehorende pakketkorting tot het einde
van de 24 maanden.

Voor de studentenactie geldt: zolang jouw abonnement ongewijzigd doorloopt ontvangt je
elke maand 500MB extra.

Voor de studentenactie geldt: zolang jouw abonnement ongewijzigd doorloopt ontvangt je
gedurende 24 maanden elke maand 500MB extra.

Bij een minuten- en/of internetbundel-wijziging vervalt de actie met de extra 500MB bij
aanvang van de gewijzigde internetbundel(s).

Bij een minuten- en/of internetbundel-wijziging vervalt de actie met de extra 500MB bij
aanvang van de gewijzigde internetbundel(s).

De actie is geldig voor nieuwe klanten en voor klanten die hun Ben® abonnement
verlengen onder de voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een geldig Nederlands
studentlegitimatiebewijs.

De actie is geldig voor nieuwe klanten en voor klanten die hun Ben® abonnement
verlengen onder de voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een geldig Nederlands
studentlegitimatiebewijs.

Mijn afrekenmethode

Mijn afrekenmethode

Ik rond belminuten op de hele minuut af per gesprek

Ik rond belminuten op de hele minuut af per gesprek

Ik rond internetgebruik af op een hele MB per dag

Ik rond internetgebruik af op een hele MB per dag

Bundels zijn 1 maand geldig en verversen op de 1ste van de maand

Bundels zijn 1 maand geldig en verversen op de 1ste van de maand

1 sms is gelijk aan 1 minuut

1 sms is gelijk aan 1 minuut

Internetsnelheid

Internetsnelheid

4G 1500MB download tot 15Mbps en upload tot 10Mbps
(geldig bij 1500 + 500MB Sim Only deal)

3G download tot 14,4Mbps en upload tot 2Mbps
(Geldt bij toestelpakket)

4G 2500MB download tot 25Mbps en upload tot 10Mbps
(Geldig bij 2500 + 500MB Sim Only deal)

