Aanvullende Voorwaarden “Eurokrakers”
1.

Simpel biedt in de periode 1 mei 2018 tot en met 28 februari 2019 de mogelijkheid om gebruik te maken
van de Eurokrakers-abonnementen zoals weergegeven op de homepage.

2.

Het abonnement heeft een contractduur van 12 of 24 maanden.

3.

Per maand mogen de bundels gratis omhoog en omlaag aangepast worden via Mijn Simpel. Voor de
bundels waaruit gekozen kan worden bij het aanpassen van bundels en de bij die bundels behorende
tarieven wordt verwezen naar de "Tarieven en voorwaarden nieuwe abonnementen & wijzigen bundels"
zoals die op dat moment gepubliceerd worden op simpel.nl/tarieven.

4.

Simpel behoudt zich het recht voor om deze Aanvullende Voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de
actie voortijdig te beëindigen. De Algemene Voorwaarden van Simpel blijven onverkort van toepassing.

Aanvullende Voorwaarden “MB-aanvuller”
1. Simpel biedt de mogelijkheid om de vaste maandelijkse internetbundel van het abonnement aan te vullen
met extra MB’s (de MB-aanvuller). De MB-aanvuller kan worden gebruikt zodra de vaste maandelijkse
internetbundel op is, totdat de nieuwe maandelijkse internetbundel ingaat of totdat de MB-aanvuller
volledig is verbruikt. Eventueel resterend tegoed van de MB-aanvuller vervalt zodra de nieuwe vaste
maandelijkse internetbundel ingaat.
2. Een MB-aanvuller kan worden besteld via Mijn Simpel, Mijn Simpel-app of per sms.
3. De actuele prijzen van de MB-aanvullers staan vermeld bij Abonnementen & tarieven.
4. De MB-aanvuller is actief zodra dit per sms is bevestigd. In de sms staat vermeld vanaf welk tijdstip de MBaanvuller is geactiveerd. De verwerking van de bestelling kan enige minuten duren.
5. De kosten van de MB-aanvuller worden in rekening gebracht op de factuur voor het abonnement en zijn
terug te vinden onder ‘overige verbruikskosten’.
6. Internetverbruik gegenereerd nadat de vaste maandelijkse internetbundel op is en voordat een MBaanvuller is geactiveerd, wordt in rekening gebracht tegen de reguliere buitenbundeltarieven voor
internetverbruik van het abonnement.
7. De kosten van een MB-aanvuller worden niet meegenomen in de berekening van een eventueel ingesteld
Plafond. De MB-aanvuller kan dus extra kosten boven het ingestelde Plafond genereren.
8. De mogelijkheid om de MB-aanvuller per sms te bestellen kan worden geblokkeerd via sim & instellingen in
Mijn Simpel.
9. Simpel behoudt zich het recht voor om de Aanvullende Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De Algemene
Voorwaarden van Simpel blijven onverkort van toepassing.
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