Actievoorwaarden XS4ALL | Google Chromecast
Looptijd actie-aanbod: 15 augustus 2019 tot en met 30 september 2019
Internet / Internet en TV / Internet en Bellen / Internet, TV en Bellen
Promotie
Nieuwe klanten van XS4ALL ontvangen bij aankoop van een pakket met minimaal internet van XS4ALL een gratis
Google
Chromecast (t.w.v. €39) bovenop de netwerkactie (eerste 3 maanden korting voor nieuwe klanten). De promotie loopt
van 10 augustus t/m 9 september 2018, 13 november 2018 t/m 14 januari 2019 en 15 augustus 2019 t/m 15 september
2019 en zolang de voorraad strekt. U kunt maximaal één keer deelnemen per aangekocht product. Deze promotie kan
niet worden gecombineerd met andere promoties en niet worden ingeruild voor geld. De promotie is alleen geldig
voor deelnemers vanaf 18 jaar.
Hoe werkt het?
Na de installatie van uw internetverbinding ontvangt u een e-mail. In deze e-mail staat uw unieke vouchercode en een
uitleg
hoe u uw gratis Chromecast kunt bestellen. Ook de verzendkosten zijn gratis.
Let op! U kunt de Google Chromecast pas bestellen, nadat uw XS4ALL internet is geactiveerd. U krijgt alleen toegang
tot de
shop als u gebruik maakt van een internetverbinding met een XS4ALL IP-adres.
Promotiemodel
De promotie is geldig bij aankoop van één van de volgende pakketten:
- Internet
- Internet en Televisie
- Internet en Bellen
- Internet, Televisie en Bellen
Deze promotie is geldig indien u uw XS4ALL producten heeft gekocht van XS4ALL via één van de officiële kanalen
(website, de
klantenservice, of via een van onze partners).
XS4ALL is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of problemen aan/met de Google Chromecast.
Deelnemen
Bel gratis 020 398 76 66 of ga naar xs4all.nl en bestel uw gewenste pakket van XS4ALL.
Door deelname aan de promotie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden voor de Google Chromecast.
Compleet overzicht actievoorwaarden:
- Het actieaanbod is van toepassing op nieuwe klanten.
- Het actieaanbod betreft: Internet, Internet en TV, Internet en Bellen of Internet, TV en Bellen inclusief een
gratis
Google Chromecast.
- Het actieaanbod geldt van 10 augustus tot en met 9 september 2018 en van 13 november 2018 tot en met 14
januari 2019 en is niet te combineren met andere acties,
behalve de kortingsactie van XS4ALL.
- U ontvangt uw Google Chromecast door deze met een door XS4ALL verstrekte vouchercode zelf online te
bestellen
in de XS4ALL shop. Uw bestelling wordt gratis opgestuurd.
- 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.
- Bij afname van Internet, Televisie en Bellen geldt een contractduur van een jaar, daarna is het abonnement
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maandelijks opzegbaar.
Het actieaanbod geldt voor nieuwe XS4ALL klanten, die de afgelopen 6 maanden geen Internet hebben
afgenomen.
XS4ALL heeft het recht om de voorwaarden tussentijds te wijzigen of voortijdig te stoppen met de
aanbieding.
Op de diensten van XS4ALL zijn de Algemene Voorwaarden van XS4ALL van toepassing.
Deze actievoorwaarden gelden als toevoeging op de standaard voorwaarden die van toepassing zijn bij het
afsluiten
van Internet, Televisie en Bellen van XS4ALL.
Ook de "Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatiediensten" zijn van kracht.

