Actievoorwaarden Internet, Bellen & Televisie
voor xDSL en Glas klanten
Looptijd actie-aanbod: 20 februari tot en met 2 april 2017
1. Actievoorwaarden Internet, Bellen & Televisie voor klanten van XS4ALL
Heeft u al Internet van XS4ALL en bestelt u extra diensten, zoals Bellen, Televisie en/of een
extra zenderpakket, dan kunt u van onderstaande aanbiedingen gebruik maken.
Onderstaande acties zijn ook met elkaar te combineren.
a. Bestelt u Televisie van XS4ALL, dan kijkt u de eerste 6 maanden gratis Televisie!
Daarna betaalt u bovenop uw internetabonnement € 17,50,- per maand voor Televisie
met 2 TV-ontvangers. Indien gewenst, komt een monteur van XS4ALL uw Televisiepakket kosteloos installeren.
• U gaat voor Internet en Televisie van XS4ALL een nieuw jaarcontract aan voor
zowel Televisie als Internet. Na dit jaar zijn de abonnementen beide maandelijks
opzegbaar. Uw internetabonnement kunt u tussentijds naar boven en naar beneden
aanpassen.
• U betaalt eenmalig € 10,- verzendkosten voor het toesturen van de TVontvanger(s).
• Deze actiekorting geldt ook wanneer u van DSL overstapt naar Glasvezel van
XS4ALL en daarbij Televisie bestelt.
b. Bestelt u Bellen Onbeperkt Benelux van XS4ALL als nieuw belabonnement (dus niet als
wijziging van uw bestaande abonnement), dan ontvangt u het Bellen Onbeperkt
Benelux abonnement van XS4ALL nu de eerste 3 maanden gratis! Daarna betaalt u
bovenop uw internetabonnement € 17,50 per maand voor Bellen Onbeperkt Benelux.
• U gaat voor Bellen Onbeperkt Benelux een maandcontract aan.
• Na één maand is Bellen Onbeperkt Benelux dagelijks opzegbaar of aan te passen.
• Deze actiekorting geldt ook wanneer u van DSL overstapt naar Glasvezel van
XS4ALL en daarbij Bellen Onbeperkt Benelux bestelt.
c.

Heeft u Internet Compact of een oud internetabonnement van XS4ALL en bestelt u
Internet Smart van XS4ALL, dan ontvangt u de eerste 3 maanden Internet Smart voor
de prijs van Internet Compact en betaalt u geen € 43,50 maar € 35,-. Het abonnement
is maandelijks te wijzigen of op te zeggen.

d. Heeft u Internet Compact, Smart of een oud internetabonnement van XS4ALL en
bestelt u Internet Plus van XS4ALL, dan ontvangt u de eerste 3 maanden Internet Plus
voor de prijs van Internet Smart en betaalt u geen € 53,50 maar € 43,50.Het
abonnement is maandelijks te wijzigen of op te zeggen.
e. Heeft u internet Compact, Smart, Plus of een oud internetabonnement van XS4ALL en
bestelt u Internet Pro van XS4ALL, dan ontvangt u de eerste 3 maanden Internet Pro
voor de prijs van Internet Plus en betaalt u geen € 63,50 maar € 53,50. Het
abonnement is maandelijks te wijzigen of op te zeggen.
f.

Heeft u Alles-in-1 of Internet &Televisie van XS4ALL, dan kunt u ook gebruik maken
van één van de onderstaande kortingen op extra TV-pakketten:
• De eerste 3 maanden 50% korting op het Pluspakket, daarna € 10,- per maand

First Class Internet

•

De eerste 3 maanden 50% korting op het Kidspakket, daarna € 5,- per maand

De abonnementen lopen na de kortingsperiode automatisch door. U betaalt dan de
reguliere prijs. Na de eerste maand zijn de extra zenderpakketten dagelijks
opzegbaar.
Actievoorwaarden Mobiel Internet voor vaste klanten van XS4ALL
Klanten met vast internet van XS4ALL ontvangen standaard € 5,- korting per maand op Mobiel Internet.
Met deze actie ontvangt u de eerste 6 maanden € 5,- éxtra korting op uw Mobiel Internet abonnement. De
eerste 6 maanden betaalt u dus € 0,- per maand voor Mobiel Internet Basis of € 15,- per maand voor Mobiel
Internet Extra. Daarna betaalt u € 5,- per maand voor Mobiel Internet Basis of €15,- per maand voor Mobiel
Internet Extra plus de kosten voor uw vast internet abonnement van XS4ALL.
•
•

•
•
•

Dit aanbod is geldig tot en met 2 april 2017.
Als u kiest voor deze actie, dan gaat u akkoord met een minimumduur van 12 maanden voor uw
Mobiel Internet abonnement en vast internet abonnement van XS4ALL. Na 12 maanden zijn uw
Mobiel Internet en/of uw vaste abonnement maandelijks opzegbaar.
Indien u voortijdig een abonnement beëindigt, ontvangt u een slotnota met het bedrag van de
resterende maanden tot het einde van de contracttermijn.
Indien u vast Internet van XS4ALL opzegt, vervalt de standaard korting van € 5,- per maand op
Mobiel Internet Basis en Mobiel Internet Extra (resp. €10,- en € 20,-).
Als klant kunt u per vast internet abonnement maximaal vijf betaalde Mobiel Internet abonnementen
afsluiten incl. de extra korting van € 5,- gedurende de eerste 6 maanden.

Actievoorwaarden WiFi voor internetklanten van XS4ALL
Voor de WiFi-kortingsactie werken wij samen met de Fritzshop. De WiFi-actie bestaat uit een
eenmalige korting van € 20,-. op de aanschaf van de WiFi-repeater type Fritz 1750E. Door
met een kortingscode van XS4ALL te bestellen via xs4all.fritzshop.nl betaalt u geen € 85,incl BTW, maar slechts € 65,-. Dit is inclusief verzendkosten.
•

Indien u problemen ondervindt met de WiFi-repeater, dan kunt u contact opnemen met de
technische helpdesk van XS4ALL op 020 398 76 66. Indien u de WiFi-repeater eventueel
terug wil sturen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Fritzshop op 050 820 00
02.

•

De algemene voorwaarden van de Fritzshop kunt u vinden op:
https://xs4all.fritzshop.nl/xs4all/conditions.php.

•

Het actieaanbod is niet inwisselbaar voor geld.

•

XS4ALL behoudt zich te allen tijde het recht voor het actieaanbod te beëindigen of te
wijzigen.

Aanvullende actievoorwaarden geldend voor alle bovenstaande acties

•

Klanten die minder dan 6 maanden voor bestelling van Interactieve TV van XS4ALL al in
het bezit waren van Interactieve TV van XS4ALL, komen niet in aanmerking voor de TVactie.

•

Voor de overige acties geldt: er kan maar één keer aan de actie worden deelgenomen
binnen een tijdsbestek van 12 maanden.

•

U kunt alleen gebruik maken van bovenstaande acties indien u de bestelde dienst op het
moment van bestellen nog niet afneemt.

•

Met zowel Internet Smart, Internet Plus en Internet Pro kunt u gratis gebruik maken
van Mobiel Internet Instap (500 MB per maand).

•

Wanneer u kiest voor de combinatie van Internet Smart, Plus of Pro van XS4ALL,
Interactieve TV en Bellen van XS4ALL dan kunt u ook gratis gebruik maken van Spotify
Premium (t.w.v. € 9,99 per maand). Meer informatie over deze actie vindt u op
www.xs4all.nl/spotify

•

Om extra zenderpakketten te kunnen bestellen, zijn ten minste een Internet abonnement en
het Televisie basispakket van XS4ALL vereist.

•

Interactieve TV van XS4ALL werkt alleen in combinatie met Internet van XS4ALL.

•

Indien u op het moment van bestellen een Alles-in-1 abonnement van XS4ALL afneemt,

•

kunt u geen gebruik maken van de Televisie- of Bellen-actie.

•

Het aanbod geldt alleen daar waar de diensten van XS4ALL kunnen worden geleverd;
controleer de beschikbaarheid door middel van de postcodecheck op www.xs4all.nl.

•

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

•

Het benodigde internetmodem en de TV-ontvanger(s) worden in bruikleen gegeven en
dienen na opzegging te worden geretourneerd.

•

Op de diensten van XS4ALL zijn de Algemene Voorwaarden van XS4ALL van toepassing.

•

Op de installatie door een monteur zijn de Algemene Voorwaarden van Guidion Telecom
Support van toepassing.

•

Indien extra Digitenne ontvangers worden afgenomen, gaat u een jaarcontract aan met
KPN voor Digitenne van KPN en dient u akkoord te gaan met de voorwaarden van KPN.
Zie Algemene Voorwaarden van KPN, de Algemene Voorwaarden van Digitenne en het
privacy statement van KPN.

•

XS4ALL behoudt zich het recht voor het actieaanbod te allen tijde te beëindigen of te
wijzigen.

