Actievoorwaarden
Ziggo Sport Totaal najaarsactie
Ingangsdatum: 19 september 2016
Actievoorwaarden
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Ziggo Sport Totaal actie van Caiway. Door deelname
aan deze actie gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden CAIW Diensten BV en deze
actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden CAIW
Diensten B.V.
Ziggo Sport Totaal najaarsactie
U kunt de eerste twee maanden kennis maken met Ziggo Sport Totaal tegen een gereduceerd tarief van
€ 9,95 per maand. De actie is gericht op bestaande klanten van Caiway die nog geen Ziggo Sport Totaal
abonnee zijn, ter bevordering van de afname van Ziggo Sport Totaal via Caiway. Na de proefperiode
wordt het abonnement automatisch verlengd en geldt de opzegtermijn van een maand.
Voorwaarden
De actieperiode loopt van 19 september tot en met 23 oktober 2016. De volledig ingevulde
aanmelding dient uiterlijk op 24 oktober 2016 door Caiway te zijn ontvangen.
Als u een abonnement neemt op Ziggo Sport Totaal, dan betaalt u daarvoor de eerste 2 maanden
een abonnementsvergoeding van € 9,95 per maand in plaats van € 14,95 per maand voor Ziggo
Sport Totaal.
De actie geldt voor extra verkoop van Ziggo Sport Totaal. U neemt het abonnement voor
minimaal twee maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch verlengd, opzegtermijn is
één maand.
De eerste smartcard wordt onder huurvoorwaarden verstrekt en blijft daardoor eigendom van
Caiway. De huurkosten voor de eerste smartcard worden niet in rekening gebracht.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Caiway dienstverlening is het noodzakelijk dat de
smartcard die klanten ontvangen, uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst geactiveerd is.
Uitsluitend de volgende klanten komen in aanmerking voor de actie: alle bestaande en nieuwe
televisieabonnees van Caiway die geen Ziggo Sport Totaal hebben.
De actie geldt alleen als u het laatste jaar geen gebruik hebt gemaakt van een actie van Caiway
in combinatie met Ziggo Sport Totaal.
Voor het maandelijkse abonnementsbedrag geldt de betalingstermijn conform de Algemene
Voorwaarden CAIW Diensten B.V.
Opzeggen dient schriftelijk of telefonisch plaats te vinden.
Uitsluitend volledig en correct ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen. Wij
kunnen u vragen de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Hierdoor kan het gebeuren dat
de aanmelding na de sluitingsdatum van de actie in behandeling wordt genomen.
Het maandelijkse abonnementsbedrag wordt gefactureerd samen met uw Basic TV abonnement
of Alles-in-1 pakket van Caiway. Voor het maandelijkse abonnementsbedrag geldt de
betalingstermijn conform de Algemene Voorwaarden CAIW Diensten B.V.
Caiway beoordeelt de aanvragen en heeft te allen tijde het recht deze te weigeren.
Caiway is niet aansprakelijk voor eventuele resterende abonnements- of opzegkosten die
voortvloeien uit het feit dat men heeft opgezegd en adviseert daarom vooraf zelf te controleren
wat de contractsduur is van uw abonnement(en).
Caiway behoudt zich het recht voor een actie vroegtijdig te beëindigen, dan wel de voorwaarden
ervan te wijzigen.

Ik kijk vooruit.
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