
Actievoorwaarden
Zakelijk Internet Pro
Tot 5 maanden gratis
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U kiest voor een Zakelijk Internet Pro (hierna ook te noemen 
Pro) abonnement met een contractduur van 1, 2 of 3 jaar.  
Per gekozen contractduur varieert het aantal eerste maanden 
gratis, van 1 maand tot maximaal 5 maanden (zie onderstaand 
overzicht). Dit aanbod is alleen van toepassing op het Zakelijk 
Internet Pro abonnement. Op alle andere (aanvullende) 
diensten die u bij of naast uw Zakelijk Internet Pro abonnement 
kunt afnemen, geldt dit aanbod niet.

Aantal maanden gratis Zakelijk Internet Pro
Keuze 1
Maximaal aantal maanden korting

Contractduur Start
Pro

Complete 
Pro  

Max
Pro

Giga 
Pro*

1 jaar (12 maanden) 1 4 4 4

2 jaar (24 maanden) 1 5 5 5

3 jaar (36 maanden) 1 5 5 5

* Indien beschikbaar op uw adres.

De diensten die onderdeel uit kunnen maken van uw Zakelijk 
Internet Pro ziet u in onderstaand overzicht:

Internet -  Zakelijk Internet Start Pro
-  Zakelijk Internet Complete Pro
-  Zakelijk Internet Max Pro
-  Zakelijk Internet Giga Pro*

* Indien beschikbaar op uw adres.

Extra voordeel
Indien u het Zakelijk Internet Pro abonnement combineert met 
een TV pakket (TV Start Next of  TV Complete Next), dan krijgt 
u extra voordeel naar keuze: 
• of 12 maanden lang gratis het zenderpakket Ziggo Sport Totaal
• of 12 maanden lang gratis het zenderpakket Movies & Series XL.

Voor wie geldt dit aanbod?
• De actie is geldig voor nieuwe zakelijke klanten van Ziggo. 
•  Als particuliere klant van Ziggo internet kunt u ook gebruik 

maken van deze actie, tenzij u in de 6 maanden direct 
voorafgaande aan het ingaan van het Zakelijk Internet Pro 
abonnement een korting, in geld of in de vorm van een 
andere geldige promotie, heeft genoten.

•  Als bestaande zakelijke klant van Ziggo kunt u geen gebruik 
maken van deze actie.

•  De actie geldt vanaf 5 oktober 2020 t/m 31 december 2020.
•  Het aantal eerste maanden behorende bij de 

gekozen  contractduur, betaalt u niet de gebruikelijke 
abonnementskosten voor een Zakelijk Internet Pro 
abonnement. 

•  Eventuele verbruikskosten van Televisie vallen buiten deze 
actie en worden wel in rekening gebracht. Ook eenmalige 
installatiekosten worden wel in rekening gebracht. 

•  Als klant kunt u er altijd voor kiezen om meer dan wel 
minder diensten van Ziggo af te nemen, zolang u tijdens de 
afgesproken contractduur maar minimaal Zakelijk Internet 
Start Pro blijft afnemen. Brengt u tijdens de periode dat 
u korting ontvangt een wijziging aan in de afgenomen 
diensten, dan vervalt echter per direct uw korting. 

•  Als de dienst Zakelijk Internet Pro moet worden geleverd 
over het netwerk van een derde partij, zoals in Edam/
Volendam, en/ of als de dienst Zakelijk Internet Pro moet 
worden geleverd in een gebied of gebouw waar Ziggo 
collectieve afspraken heeft gemaakt over de levering van de 
diensten, geldt deze actie niet.

Algemeen
•  Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties,  

tenzij anders vermeld. 
•  Ziggo behoudt zich het recht voor de aanbieding zonder 

opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen en/of te 
wijzigen. 

•  U kunt alleen gebruik maken van deze actie als de 
aangeboden dienst op uw adres geleverd kan worden. 

•  Op deze actie en de levering van de zakelijke diensten van 
Ziggo zijn naast deze actievoorwaarden, de voor u geldende 
Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden 
van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden  op ziggo.nl/
zakelijk/algemene-voorwaarden. Als de bepalingen van 
deze voorwaarden onderling verschillen, gelden deze 
actievoorwaarden.

•  Aanvragen die buiten de genoemde actieperiode door Ziggo 
worden ontvangen, of niet voor de korting in aanmerking

 komen, zullen worden verwerkt als aanvragen voor de reguliere
  zakelijke diensten en prijzen van Ziggo.
•  Ziggo beoordeelt de aanvragen en heeft te allen tijde het 

recht deze te weigeren.
•  Kijk voor meer informatie over de diensten van Ziggo op 

ziggo.nl/zakelijk
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