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

 

Actievoorwaarden 
 

• Nieuwe Internet & TV of Alles-in-1 klanten krijgen de volgende korting: 

o de eerste 9 maanden 50% korting op de abonnementsprijs + 2 SmartWifi pods 

t.w.v. € 198 (adviesprijs leverancier) gratis zolang je klant bent (in bruikleen) 

• Je kunt gebruik maken van deze actie vanaf 15 augustus 2022, enkel als je woonachtig 

bent op een adres waar Ziggo in de afgelopen 12 maanden een aansluiting heeft 

geactiveerd. 

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

• Deze aanbieding is alleen geldig voor nieuwe internetklanten van Ziggo die kiezen 

voor een Internet & TV of Alles-in-1 pakket.  

• Nieuwe klanten betalen geen eenmalige activatiekosten van € 19,95 

• 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.  

• De 9 maanden korting geldt alleen voor de abonnementsprijs van het abonnement op 

Internet & TV of Alles-in-1, maar niet op het verbruik en extra opties naast de 

afgenomen basisdiensten. 

• 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 internet van Ziggo hadden, kunnen geen 

gebruik maken van het actieaanbod.  

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

 

Specifieke actievoorwaarden 2 SmartWifi pods gratis 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. Indien de pods 

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


