Actievoorwaarden
Vodafone Thuis april Actie

1.

De Vodafone Thuis april-actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Vodafone Libertel B.V. kantoorhoudende aan de
Avenue Céramique 300, 6221 KX Maastricht (hierna: Vodafone).

2.

De Actie loopt van 2 april 2013 tot 1 augustus 2013 (hierna: de Actieperiode).

3.

Aan de Actie kan worden deelgenomen door iedereen die gedurende de Actieperiode een jaarcontract met Vodafone Thuis via Glasvezel
aangaat en de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (hierna: de Deelnemer). Van de Actie zijn reeds bestaande klanten van Vodafone
Thuis met een bestaand contract uitgesloten.

4.

De Actie bestaat uit een tijdelijke korting op de pakketprijs. Voor meer informatie over de pakketprijzen verwijzen we je door naar de website
vodafone.nl/thuis. Daarnaast vervallen de eenmalige kosten (€14,95 verzendkosten en €14,95 aansluitkosten). Het is tevens mogelijk voor
de Deelnemer om gebruik te maken van het aanbod van de Interactieve TV Box met opnamemogelijkheid. Deze Interactieve TV Box is de
eerste 6 maanden gratis, daarna zijn de kosten €4,95 per maand. Het is tijdens het jaarcontract niet mogelijk de Interactieve TV Box met
opnamemogelijkheid in te ruilen voor een standaard Interactieve TV Box.

5.

Het is tevens mogelijk voor de Deelnemer om gebruik te maken van het Sport1 aanbod. De deelnemer krijgt de eerste 3 maanden toegang
tot Sport1 voor maar €10. Na 3 maanden loopt Sport1 automatisch door en kost dit €15 per maand. De Deelnemer dient Sport1 zelf op te
zeggen indien hij/zij deze niet langer wenst te ontvangen. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. De deelnemer kan opzeggen door onze
klantenservice te bellen op 0900- 7171000 (€0,10 p.min.).

6.

Vodafone behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden
gedaan op vodafone.nl/thuis

7.

Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

8.

Deze Actie is geldig binnen Nederland.

9.

Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Vodafone is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Vodafone.
12. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Vodafone Libertel B.V., Postbus 1056, 2400 BB Alphen aan den Rijn,
onder vermelding van ‘Vodafone Thuis April Actie’.
13. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden die ook te vinden zijn op
vodafone.nl/thuis. Het gebruiken van de diensten van Vodafone valt voor het overige onder de Algemene Voorwaarden van Vodafone Libertel B.V.
(te vinden op vodafone.nl/thuis/algemenevoorwaarden) en deze Actievoorwaarden worden daarbinnen als aanvullend aangemerkt.

April 2013, Vodafone Libertel B.V.

