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Ziggo, 1 maart 2021

Actievoorwaarden 
F1 TV Pro  
zonder extra kosten



Actievoorwaarden

•  F1 TV Pro is een streamingsabonnement dat F1 in samenwerking met Ziggo op de Nederlandse  
markt heeft geïntroduceerd. Met F1 TV Pro kan een klant online zowel op laptop, smartphone  
en tablet genieten van o.a. (live) Formule 1.  

•  Ziggo klanten met een abonnement op Ziggo Sport Totaal, krijgen t/m 31 december 2021 zonder  
extra kosten toegang tot F1 TV Pro twv €7,99 p/m. Na deze periode stopt het abonnement en  
worden er geen kosten in rekening gebracht. 

•  De actie geldt zowel voor bestaande Ziggo Sport Totaal klanten van Ziggo, als voor Ziggo klanten  
die een nieuw Ziggo Sport Totaal abonnement aanvragen.

•  De actie is geldig voor alle Ziggo klanten met Ziggo Sport Totaal: zowel voor klanten met een  
betaald Ziggo Sport Totaal abonnement als voor klanten die Ziggo Sport Totaal als gratis 
zenderpakket hebben gekozen omdat ze Ziggo en Vodafone combineren. Klanten die tijdelijk een 
(gratis) Ziggo Sport Totaal abonnement hebben, al dan niet met een korting, hebben eveneens  
recht op het gratis F1 TV Pro abonnement.

•  Uitgesloten zijn klanten met een Ziggo Sport Totaal Go abonnement. Dit is een streamingsabonnement 
van Ziggo Sport Totaal.

•  Wanneer het abonnement op Ziggo Sport Totaal wordt opgezegd kan er niet langer kosteloos  
gebruik worden gemaakt van het F1 TV Pro abonnement. Het F1 TV Pro abonnement stopt dan 
automatisch en er worden geen kosten in rekening gebracht. 

•  De actieperiode loopt van 1 maart 2021 t/m 31 december 2021.  
•  Om gebruik te maken van F1 TV Pro dient de klant zelf het gratis F1 TV Pro abonnement te activeren. 

Voor de activatie hebben klanten een account nodig bij de F1 (F1.com). Dit account dient gekoppeld 
te worden met het Mijn Ziggo account. Ziggo klanten met Ziggo Sport Totaal worden hier persoonlijk 
over geïnformeerd.

•  Ziggo klanten met Ziggo Sport Totaal die al een F1 TV abonnement hebben (F1 TV Pro of F1 TV Access) 
dienen dit zelf op te zeggen. Restitutie van een bestaand F1 TV abonnement is niet mogelijk.

•  Ziggo beoordeelt je aanvraag en heeft te allen tijde het recht deze te weigeren als niet wordt  
voldaan aan een van de voorwaarden. 

•  Per adres kan slechts eenmalig gebruik worden gemaakt van bovenstaand actieaanbod. 
•  Ziggo behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te beëindigen  

en/of te wijzigen. 
•  Naast de actievoorwaarden zijn er verschillende voorwaarden van toepassing.  

Kijk op ziggo.nl/voorwaarden voor een overzicht. 
•  Als de bepalingen van de voorwaarden onderling verschillen, gelden de bepalingen van de 

Actievoorwaarden met voorrang. 
•  Door deelname aan deze actie verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden. 


