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C2 General 

 

Actievoorwaarden 

 

Voordeelpakket van Ziggo 

Internet 40Mbit/s + Vast Bellen voor € 1 extra per maand boven de huidige 

abonnementskosten voor Ziggo TV 

 

• Internet 40Mbit/s + Vast Bellen van Ziggo kost € 1 + de huidige kosten van Ziggo TV per 

maand. Dit is op basis van een minimumduur van een jaar.  

• Dit abonnement is (na de minimumduur van een jaar) maandelijks opzegbaar. Na 12 maanden 

betaalt u de reguliere kosten van het abonnement 

• Er zijn geen verborgen kosten, zoals aansluitkosten. 

• Deze actie Internet 40Mbit/s + Vast Bellen per maand geldt niet in combinatie met andere 

aanbiedingen van Ziggo. 

• Deze aanbieding is alleen geldig als je nog geen Internet, Vast Bellen en/of Digitale TV van 

Ziggo hebt, maar wel Kabel TV of TV Standaard. 

• Met Internet 40Mbit/s + Vast Bellen bel je naar vaste en mobiele nummers in Nederland voor € 

0,14 per minuut. Het starttarief bedraagt € 0,14. Overige tarieven vind je op 

ziggo.nl/tarieven/bellen. 

• U mag alleen gebruik maken van deze actie als u hier nog niet eerder gebruik van hebt 

gemaakt.  

• U mag alleen gebruik maken van deze actie indien u nu een Ziggo TV abonnement afneemt 

• 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 u afneemt van 

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

• Als de bepalingen van de voorwaarden onderling verschillen, gelden de bepalingen van de 

Actievoorwaarden met voorrang. 

• U kunt gebruik maken van deze actie t/m 31 mei 2022. 

• Door deelname aan deze actie verklaart u bekend te zijn met deze actievoorwaarden. 

 

Actieperiode: 7 mei t/m 29 juni 2010 


