Internet, Internet & TV
of Alles-in-1 voor nieuwe
internetklanten

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden
Stap over naar Ziggo en ontvang gratis 3 smart Wifiboosters t.w.v. € 149 of 6 maanden
korting op je abonnement + 12 maanden gratis tv-pakket
Algemeen





Je kunt gebruik maken van deze actie tussen 14 december t/m 17 januari 2020.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen van Ziggo.
Deze aanbieding is alleen geldig voor nieuwe internetklanten van Ziggo die kiezen voor
Internet, Internet & TV of Alles-in-1.
Nieuwe internetklanten kunnen kiezen uit:
o Gratis 3 smart Wifiboosters t.w.v. € 149
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Bij pakketten met minimaal Internet & TV: korting op het abonnement, de eerste 6
maanden voor 39,95 per maand + 12 maanden gratis tv pakket naar keuze: Ziggo
Sport Totaal of Movies en Series XL.
Bij pakketten zonder Interactieve TV: Korting op het abonnement, de eerste 6
maanden voor 39,95 per maand.

De gratis tv-pakketten lopen na 12 maanden automatisch af
Extra bepalingen als je kiest voor de korting: de korting geldt alleen voor de abonnementsprijs
van het abonnement op Internet, Internet & TV of Alles-in-1, maar niet op het verbruik en
extra opties naast de afgenomen basisdiensten.
Als je gebruik maakt van deze actie gaat er een (nieuw) abonnement in met een
minimumduur van een jaar. Na de minimumduur is het abonnement maandelijks opzegbaar.
Je mag alleen gebruik maken van deze actie als je hier nog niet eerder gebruik van hebt
gemaakt.
Abonnees die in de afgelopen 6 maanden internet van Ziggo hadden, kunnen geen gebruik
maken van het actieaanbod.
Ziggo behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te
beëindigen en/of aan te passen.
Door deelname aan deze actie verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden.

Specifieke actievoorwaarden gratis 3 smart Wifiboosters
 Je ontvangt de gratis 3 smart Wifiboosters binnen 2 tot 4 weken ná je bestelling.
 Dit aanbod geldt zolang de voorraad Wifiboosters strekt.
 De gratis 3 smart Wifiboosters zijn niet inwisselbaar voor geld of voor een ander product.
 In het geval bij levering van beschadigde of niet werkende gehele set, of 1 of 2 van smart
Wifiboosters, neem je contact op met Ziggo.
 Voor problemen die later ontstaan, geldt 3 jaar fabrieksgarantie, die wordt gegeven door
fabrikant TP-Link. Contact verloopt dan via TP-Link. Dit kan telefonisch (via 030-6038735) op
maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur, 13:00 – 17:00 uur.

Actieperiode: 7 mei t/m 29 juni 2010
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