
 

 

Actievoorwaarden  

Film1 

3 maanden € 5 p/mnd 
Ziggo, 21 november 2018.  
 
 

  



 

 

© Ziggo – November 2018.  

Actievoorwaarden:  
 

 De actieperiode loopt van 21 november 2018 t/m 17 

december 2018. Aanmeldingen die worden ontvangen 

na 17 december 2018 komen niet in aanmerking voor 

deze actie, maar worden verwerkt als aanvragen voor 

de reguliere diensten van Ziggo en Film1. 

 

 Als je een abonnement bij Ziggo neemt op Film1, dan 

betaal je daarvoor de eerste 3 maanden een 

abonnementsvergoeding van € 5 per maand in plaats 

van € 14,95. Daarna betaal je automatisch de reguliere 

abonnementsvergoeding. 

 

 Het abonnement op Film1, geldt voor onbepaalde tijd 

en is per maand opzegbaar. 

 

 Dit aanbod is alleen beschikbaar in combinatie met een 

abonnement op Digitale TV. Heb je nog geen Digitale TV 

dan kun je een abonnement nemen op een Connect & 

Play pakket of een abonnement op Play Start of Play 

Complete, voor een actueel overzicht van de prijzen kijk 

op ziggo.nl.  

 

 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. 

 

 Je kunt alleen gebruik maken van deze actie als de 

aangeboden dienst op je adres geleverd kan worden. 

 

 Je kunt geen gebruik maken van de actie als je op dit 

moment, al dan niet in combinatie met een ander 

zenderpakket, Film1 afneemt. 

 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. 

 

 

 

  

http://www.ziggo.nl/

