1911046

Actievoorwaarden
Ziggo Friends & Family

Ziggo, november 2019

Actievoorwaarden
• Je kunt gebruik maken van deze actie vanaf 25 november 2019.
• Deze actie geldt alleen voor vrienden & familie van medewerkers werkzaam voor
VodafoneZiggo.
• Actieaanbod: Alles-in-1 Max 12 maanden voor € 49,50 p.m. en geen eenmalige
t.w.v. kosten € 19,95
• Na 12 maanden betaal je het dan geldende reguliere tarief voor het pakket.
• Deze aanbieding is alleen geldig voor nieuwe internetklanten van Ziggo die kiezen
voor het Alles-in-1 Max pakket.
• Je kan alleen gebruik maken van deze actie door je bestelling via
ziggo.nl/friendsfamily te plaatsen.
• Deze actie geldt niet in combinatie met andere Internet & TV aanbiedingen van Ziggo.
• Als je gebruik maakt van deze actie gaat er een (nieuw) abonnement in met een
minimum duur van een jaar. Na de minimumduur is het abonnement maandelijks
opzegbaar.
• Als je tussentijds overstapt naar een ander pakket, dan komt de korting te vervallen.
Het is wel mogelijk om extra opties en extra zenderpakketten te bestellen of
te wijzigen.
• Abonnees die in de afgelopen 6 maanden internet van Ziggo hadden, kunnen geen
gebruik maken van het actieaanbod.
• De korting geldt alleen voor de abonnementsprijs van het Alles-in-1 Max,
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 wijzigen of beëindigen.
• Naast de actievoorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- Algemene Voorwaarden van Ziggo en Ziggo Services B.V.
- Extra Voorwaarden Ziggo en Ziggo Services B.V.
• 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.

Actievoorwaarden Friends & Family aanbieding, Ziggo en Ziggo Services B.V.

