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Actievoorwaarden 

 

Ziggo Ambassadors program 

 

- 12 maanden gratis Ziggo Sport Totaal 

 

- 12 maanden gratis Movies & Series XL 

 

• Deze gratis tv-pakketten zijn alleen geldig voor bestaande Ziggo klanten. 

• De gratis tv-pakketten zijn niet geldig voor zakelijke Ziggo klanten. 

• Je kan 1 gratis tv-pakket verdienen wanneer je 1 nieuwe Ziggo Internet klant hebt aangebracht. 

De bedenktijd van de nieuwe Ziggo Internet klant moet zijn verstreken voordat het abonnement 

geactiveerd kan worden. 

• Je kan maximaal 2 gratis tv-pakketten verdienen. Ook kan je een Volop Bellen abonnement 

verdienen wanneer je in totaal 3 nieuwe Ziggo Internet klanten hebt aangebracht. Ook hier geldt: 

de bedenktijd van de nieuwe Ziggo Internet klant moet verstreken zijn voordat het abonnement 

geactiveerd kan worden. 

• Deze gratis tv-pakketten eindigen automatisch na een periode van 12 maanden. Het Volop 

Bellen abonnement is (na de periode van 12 maanden) maandelijks opzegbaar.  

• Het duurt –na de bedenktijd- ongeveer 4 weken voordat het pakket geactiveerd kan worden.  

• Er zijn geen verborgen kosten, zoals aansluitkosten of eenmalige kosten.  

• Om het gratis tv-pakket te kunnen activeren heb je digitale tv van Ziggo nodig. Nog 

geen digitale tv? Check ons aanbod 

• Ziggo behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te 

beëindigen.  

• Naast de actievoorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:  

- Algemene Voorwaarden van Ziggo  

• Naast deze voorwaarden gelden aanvullende voorwaarden van de diensten die je afneemt van 

Ziggo B.V. Alle voorwaarden zijn te vinden op www.ziggo.nl/voorwaarden  

• 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. 

• Er is op dit moment nog geen einddatum van deze actie. 

 

http://www.ziggo.nl/pakketten
http://www.ziggo.nl/voorwaarden

