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Ziggo, januari 2021

Actievoorwaarden
• Actieperiode: 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021.
• Deelname aan deze actie is alleen mogelijk als je een Ziggo abonnement bezit dat aan de
volgende voorwaarden voldoet: je hebt een abonnement met Internet Start of Complete.
Alle andere (internet) producten zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
• Deze internet upgrade heeft alleen betrekking op het internet gedeelte van je abonnement.
Dit betekent concreet dat Internet Start verhoogd wordt naar Internet Complete.
Heb je al Internet Complete? Dan wordt de snelheid verhoogd naar een Internet Max abonnement.
De internet upgrade verandert niets aan je tv- of bellen product. De korting geldt dan ook alleen
voor de abonnementsprijs van het internet gedeelte en niet voor eventuele andere diensten in
het pakket en/of aanvullende diensten.
• Bij een productwijziging ná het activeren van je gratis internetupgrade vervalt je gratis
internetupgrade, met uitzondering van de volgende wijzigingen: het toevoegen van vast bellen
en/of content pakketten.
• Als je gebruik maakt van deze actie gaat er een (nieuw) abonnement in met een minimumduur
van 12 maanden. Na 12 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar en ga je betalen voor
de upgrade naar het Complete respectievelijk Max internetabonnement - afhankelijk van de upgrade
die je hebt gehad. Wil je dat niet, dan kun je de internetupgrade vanaf dat moment -het einde van de
12 maanden - opzeggen. Je kunt je keuze natuurlijk ook al voor de afloop van de 12 maanden termijn
aan ons doorgeven.
• Deze internet upgrade is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
• Er zijn geen verborgen kosten zoals aansluitkosten.
• Vóór het einde van de actieperiode dien je de gratis internet upgrade te hebben geactiveerd.
• Eventuele prijswijzigingen in het aanbod van Ziggo zijn ook van toepassing op deze actie.
Dat betekent dat als de prijs na drie maanden, na ingang van het abonnement voor je bestaande
pakket verhoogt, je niet uitgesloten bent van deze prijsverhoging door deelname aan de actie.
• Je mag alleen gebruik maken van deze actie als je hier nog niet eerder gebruik van hebt gemaakt.
• Ziggo behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van redenen per direct te beëindigen.
• Naast de actievoorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
		 - Algemene Voorwaarden Ziggo per 1 december 2019. Alle voorwaarden vind je op
			ziggo.nl/voorwaarden
• Naast deze voorwaarden gelden aanvullende voorwaarden van de diensten die je 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.
• Door deelname aan deze actie verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden.

