Actievoorwaarden OPPO & T-Mobile 5G Beta Test
1

OPPO & T-Mobile 5G Beta Netwerk Test Experience Programma (hierna te noemen: Actie). De Actie wordt
georganiseerd door Oleading B.V. (“OPPO Nederland”), Weena 505, 3013AL Rotterdam in samenwerking
met T-Mobile Netherlands B.V. ("T-Mobile"), Waldorpstraat 60, 2521 CC Den Haag.
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Om deel te kunnen nemen aan de Actie dienen deelnemers (i) contactgegevens (naam, adres, e-mail en
telefoonnummer) achter te laten op de actiepagina (https://www.oppo.com/nl/events/oppo-t-mobile-5gbeta-test-programma/), 18 jaar of ouder te zijn, woonachtig te zijn in Nederland en akkoord gaan met deze
Actievoorwaarden (hierna te noemen: “Deelnemer”). Uit alle Deelnemers zal OPPO Nederland en T-Mobile
in totaal 20 verschillende personen selecteren. OPPO Nederland en T-Mobile heeft te allen tijde het recht
de aanvraag te weigeren wanneer er bijvoorbeeld niet voldaan wordt aan de voorwaarden.
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Aanmelden voor de Actie kan in de periode van 21 november 2019 tot en met 30 november 2019, 23.59
uur (hierna te noemen: Actieperiode). Gedurende de Actieperiode kunnen Deelnemers zich aanmelden
voor maximaal 1 maand aan een gesloten gebruik van mobiele diensten op het T-Mobile Netwerk in
Nederland incl. aantal Beta 5G Antennes/Netwerk omgevingen. De mobiele dienst zal bruikbaar zijn na
activatie door T-Mobile (hierna te noemen: start datum). Na 1 maand (aaneengesloten) gebruik maken van
de mobiele diensten, stoppen deze diensten automatisch en wordt de Test Sim inactief (hierna te noemen:
Einddatum Deelnemer Actie);
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Iedere Deelnemer kan slechts eenmaal gebruik maken van de Actie.
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Deelnemer dient juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot
ongeldige deelname.
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De geselecteerde Deelnemers krijgen van OPPO Nederland:
* Een mobiel 5G toestel van OPPO (hierna te noemen: Toestel);
De geselecteerde Deelnemers krijgen van T-Mobile:
* Een Test simkaart (met tijdelijk mobiel telefoonnummer) te gebruiken op het T-Mobile Netwerk incl.
enkele Beta 5G antennes/netwerk omgevingen).
* Een mobiel abonnement (Go Unlimited GB) inclusief onbeperkt bellen/SMS in Nederland, onbeperkt data
in Nederland, 14 GB in de EU en 120 minuten bellen vanuit NL naar de EU) Uitgesloten zijn: Roaming, bellen
in/naar het buitenland, 0900 nummers en overige betaalde nummers, aankopen doen in Appstores of My
T-Mobile. Bij 100 euro aan buitenbundelkosten wordt de verbinding verbroken en wordt de Test simkaart
inactief).
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De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van alle persoonlijke, vertrouwelijke en andere
gegevens op het Toestel voordat de Deelnemer het Toestel inlevert bij OPPO Nederland. OPPO Nederland
en T-Mobile adviseert de Deelnemer een back-up te maken van alle persoonlijke, vertrouwelijke en andere
gegevens op het Toestel die de Deelnemer wenst te bewaren.
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De Deelnemer stemt in met het permanent wissen van alle persoonlijke, vertrouwelijke en andere gegevens
die nog op het Toestel staan na inleveren bij OPPO Nederland. OPPO Nederland en T-Mobile zijn niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventueel verlies van bestanden of gegevens.
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De Beta 5G Antennes/Netwerk omgeving is evaluatief en wordt continu doorontwikkeld op basis van de
ervaringen en wensen van onze klanten/Deelnemers. T-Mobile kan aanvullende richtlijnen en procedures
vaststellen om het functioneren en de beschikbaarheid van de dienst te verbeteren, zodat de Deelnemer
maximaal van de dienst kan profiteren en misbruik van de dienst wordt voorkomen. Dit kunnen
veranderingen van optische, technische, inhoudelijke of anderszins veranderlijke aard zijn. Het Toestel en
Simkaart worden in bruikleen verstrekt aan de Deelnemer en de Deelnemer dient het Toestel tezamen met
de simkaart, functionerend, compleet en onbeschadigd (exclusief normale gebruikssporen) binnen 2 weken
na Einddatum Deelnemer Actie terug te sturen aan OPPO Nederland (retour adres: Weena 505, 3013AL,
Rotterdam o.v.v. OPPO en T-Mobile 5G Beta Test Retour). Eventuele kosten gemaakt om het Toestel en de

simkaart terug te sturen zijn voor de Deelnemer. De Deelnemer staat ervoor in dat hij/zij het Toestel en
simkaart goed zal gebruiken en bewaren.
10 De Deelnemer is tot het moment van ontbinding van de overeenkomst op Einddatum Deelnemer Actie geen
abonnementskosten verschuldigd. Extra kosten die de Deelnemer heeft gemaakt buiten de
abonnementskosten (bijvoorbeeld servicenummers, internationale gesprekken en aanvullende bundels,
Roaming) zijn volledig voor rekening van de Deelnemer.
11 De overeenkomst wordt automatisch beëindigd op Einddatum Deelnemer Actie maar de verplichting van
Deelnemer om ontvangen goederen (Toestel en Simkaart) terug te geven aan OPPO Nederland en T-Mobile
en eventuele betalingsverplichting van buitenbundelkosten blijft in stand.
12 OPPO Nederland en T-Mobile behouden zich het recht voor om deze Actie te beëindigen. Mededeling
hiervan zal gedaan worden via e-mail. Houd deze daarom goed in de gaten.
13 OPPO Nederland en T-Mobile behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering
uit te sluiten van de Actie bij verdenking van fraude, misbruik danwel oneigenlijk gebruik of niet in lijn met
doel van de Actie. T-Mobile zal je hierover informeren.
14 De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
15 Bij gebruik van de dienst door de Deelnemer, verwerken OPPO Nederland en T-Mobile gegevens van de
Deelnemer die verband houden met het gebruik en monitoren de werking van bijbehorend Toestel welke
nodig zijn om de dienst aan de Deelnemer te kunnen leveren (waaronder het in behandeling nemen van
een aanvraag en daaropvolgende registratie van een Deelnemer alsook het kunnen sturen van een factuur
indien nodig). Voor een meer gedetailleerde omschrijving van alle verwerkingen van gegevens door OPPO
Nederland en T-Mobile verwijzen wij je naar onze Privacy Verklaringen.
16 OPPO Nederland en T-Mobile evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen
enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor
eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie.
Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van aan de Actie geheel voor eigen risico van de
Deelnemers en geschiedt voor eigen rekening. OPPO Nederland en T-Mobile alsmede haar participanten
en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom
van de Deelnemer, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met
deelname aan de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Deelnemer
mocht(en) lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, geen gebruik kan maken van het Toestel en de TMobile diensten ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.
17 Op de T-Mobile abonnementen en eventueel aanvullende diensten zijn de algemene voorwaarden van TMobile, het Tarievenoverzicht T-Mobile Go Abonnementen en mogelijke aanvullende toestel- en/of
dienstvoorwaarden
van
toepassing,
zie
ook
www.t-mobile.nl
en/of
(https://www.oppo.com/nl/events/oppo-t-mobile-5g-beta-test-programma/), Als de bepalingen van de
voorwaarden strijdig zijn met elkaar prevaleren de bepalingen van de Actie Voorwaarden Beta Test
Programma.
18 Uitgebreidere informatie over deze Actie is te vinden op https://www.oppo.com/nl/events/oppo-t-mobile5g-beta-test-programma/.
19 Mocht er iets met het Toestel gebeuren of heeft Deelnemer vragen hierover dan dient Deelnemer contact
op te nemen met OPPO Nederland via community@oppomobile.nl. OPPO Nederland blijft ten alle tijden
eigenaar van het Toestel.
20 OPPO Nederland en T-Mobile behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen of aan te
vullen dan wel de Actie op enig moment stop te zetten, zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
Advies is om daarom de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

21 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de
actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag.
22 Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze
actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.
23 Contact: Als je vragen hebt over de bepalingen, voorwaarden, het toestel en/of deze Actie dan kun je
contact opnemen met community@oppomobile.nl.

