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

Actievoorwaarden
Vanaf 2 mei 2022

Actievoorwaarden
Stap over naar Ziggo en kies je welkomstcadeau. Je kunt kiezen uit:

















Netflix én Videoland 12 maanden cadeau, ook als je ze al hebt (t.w.v. € 251)
6 maanden 50% korting op je abonnement
2 SmartWifi pods t.w.v. € 198 (adviesprijs leverancier) gratis zolang je klant
bent (in bruikleen)
Sport Compleet (ESPN Compleet + Ziggo Sport Totaal) 12 maanden gratis
Aanbiedingen zijn alleen geldig voor nieuwe internetklanten van Ziggo die kiezen voor
Internet, Internet & TV of Alles-in-1.
Alleen nieuwe internetklanten die kiezen voor Internet & TV of Alles-in-1, kunnen ook
kiezen voor alle 4 de bovenstaande aanbiedingen
Nieuwe internetklanten die alleen kiezen voor Internet, kunnen alleen kiezen uit 6
maanden 50% korting op je abonnement of 2 SmartWifi pods
Je kunt gebruik maken van deze actie t/m 20 juni 2022.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen van Ziggo.
De 6 maanden 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.
Abonnees die in de afgelopen 6 maanden internet van Ziggo hadden, kunnen geen
gebruik maken van het actie-aanbod.
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 Netflix én Videoland 12 maanden cadeau, ook als je
deze diensten al hebt











Van Ziggo krijg je 2 persoonlijke vouchercodes t.w.v.
o 12 maanden Netflix Standaard t.w.v. €143,88
o 12 maanden Videoland Plus t.w.v. €107,88
Je krijgt 12 maanden Netflix én Videoland cadeau. Ook als je ze al hebt. Je betaalt dus 12
maanden niet.
Als je al een actief Netflix en/of Videoland abonnement hebt bij een derde partij (dus
betaal je niet direct aan Netflix en/of Videoland), dan kan de voucher pas verzilverd
worden nadat dat abonnement afloopt. Wacht totdat dit volledig is gesloten aan het einde
van je factureringscyclus, herstart je Netflix/Videoland account vervolgens en wissel
vervolgens je vouchercode in. Indien dat niet mogelijk is, dan kan je de voucher aan een
vriend of familielid geven.
Je ontvangt vanuit Ziggo binnen 3 weken na de installatiedatum van je nieuwe pakket,
een e-mail met 2 persoonlijke vouchercodes: voor Netflix én Videoland. Hiermee kun je
jouw cadeau bij de 2 streamingdiensten online inwisselen.
Heb je binnen 3 weken na installatie van je pakket nog geen e-mail van Ziggo met de
vouchercodes ontvangen, controleer dan de spamfolder in je mailbox. Of neem contact op
met Ziggo via telefoonnummer 0900-1884 (normaal tarief).
Vouchers zijn in te wisselen t/m 31 december 2022

2








Na 12 maanden loopt je Netflix abonnement automatisch door. Je Videoland loopt na 12
maanden ook automatisch door, behalve bij nieuwe klanten.
Na keuze voor Netflix én Videoland 12 maanden cadeau, is het niet mogelijk deze -na
afloop van de bedenktijd van 14 dagen- te ruilen tegen een ander voordeel.
Vouchercodes zijn niet in te wisselen voor geld.
Geschikte apparaten en internetverbinding zijn nodig om te kijken.
Gebruikersvoorwaarden van Netflix vind je hier en voor Videoland via deze link.
Specifiek voor Netflix geldt:
o Voor bestaande Netflix gebruikers wordt de waarde gecrediteerd als tegoed voor
je bestaande abonnement.
o Je kunt het tegoed ook gebruiken voor een andere abonnementsvorm, dit kan
effect hebben op geldigheidsduur van je tegoed.
o de vouchercode kan niet worden geruild voor cash tenzij de klant hier wettelijk
recht op heeft.
o Netflix heeft het recht abonnementstarieven te wijzigen.

Specifieke actievoorwaarden 2 SmartWifi pods gratis zolang je Ziggo klant bent (in
bruikleen)





Je ontvangt de 2 SmartWifi pods direct bij je bestelling.
Dit aanbod geldt zolang de voorraad SmartWifi pods strekt.
Na keuze van de SmartWifi pods is het niet mogelijk deze -na afloop van de bedenktijd
van 14 dagen- te ruilen tegen een ander voordeel.
Na stopzetting van het abonnement dienen de SmartWifi pods, tezamen met de overige
apparatuur in bruikleen teruggestuurd te worden naar Ziggo.
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