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Actievoorwaarden • Aanbieding voor verhuizende Ziggo klanten

Actievoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor verhuizende Ziggo klanten.

•   Geef een verhuizing door aan Ziggo en ontvang daarbij keuze uit:    
 - 2 SmartWifi pods t.w.v. € 198 (adviesprijs leverancier) gratis in bruikleen zolang je klant bent; of 
 - 12 maanden gratis tv-pakket. Keuze uit: ESPN Compleet of Ziggo Sport Totaal of Ziggo Movies&Series XL.

•   Je kunt gebruik maken van deze actie vanaf 22 november 2021, enkel als je een verhuizing van je bestaande 
Ziggo abonnement doorgeeft aan Ziggo 

•   Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen van Ziggo. 

•   Deze actie geldt voor abonnees die minimaal digitale TV van Ziggo afnemen.

•   Lopende aanbiedingen of kortingen van Ziggo komen te vervallen indien gebruikt wordt gemaakt van deze actie.

•   Deze aanbieding is alleen geldig voor bestaande klanten van Ziggo die geen pakketwijziging doorvoeren tijdens 
de verhuizing. 

•   De gratis tv-pakketten lopen na 12 maanden automatisch af.

•   Het is niet mogelijk om na keuze voor een van de 2 opties, de gekozen actie om te ruilen voor een andere actie. 

•   Ziggo behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te verlengen, te beëindigen 
en/of aan te passen. 

•   Abonnees die in de afgelopen 6 maanden een nieuw internetabonnement hebben afgesloten bij Ziggo, kunnen 
geen gebruik maken van het actieaanbod. 

•   Door deelname aan deze actie verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden.

•   Je mag alleen gebruik maken van de actie indien je hier nog niet eerder gebruik van hebt gemaakt.

Specifieke actievoorwaarden 2 SmartWifi pods gratis in bruikleen: 
•   Je ontvangt de 2 SmartWifi pods op het nieuwe adres direct nadat je verhuizing is afgerond.

•   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. Indien de pods niet binnen 30 dagen geretourneerd zijn wordt de nieuwwaarde 
in rekening gebracht.


