Actievoorwaarden Internet, Bellen & Televisie
(voor nieuwe xDSL en Glas klanten)
Looptijd actie-aanbod: 2 januari tot en met 2 april 2017

1. Actievoorwaarden Internet, Bellen & Televisie voor nieuwe
klanten van XS4ALL
Bestelt u een nieuw abonnement met Internet, Televisie en/of Bellen van XS4ALL, dan
kunt u gebruik maken van de volgende acties:
a.

Bestelt u Alles-in-1 Compact of Internet Compact & Televisie of Internet Compact
van XS4ALL, dan kijkt u de eerste 3 maanden gratis Televisie (indien u Televisie
bestelt). Daarnaast wordt uw pakket of internetabonnement gratis geïnstalleerd
door een monteur.
•
Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie en Bellen.
•
Indien u Televisie met 2 tv-ontvangers bestelt, ontvangt u 3 maanden
€ 17,50 korting per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan
ontvangt u de eerste 3 maanden € 15,- korting per maand. Er is geen korting
op een eventueel 3e of 4e TV-ontvanger.
•
U gaat een jaarcontract aan voor Internet en Televisie. Na 12 maanden is het
abonnement maandelijks opzegbaar. Voor Bellen abonnementen geldt een
maandcontract. Na een maand is het abonnement dagelijks opzegbaar of aan
te passen.
•
Uw internetabonnement kunt u tussentijds naar boven en naar beneden
aanpassen.
•
U betaalt eenmalig € 25,- aansluitkosten en € 10,- verzendkosten voor uw
installatiepakket.

b.

Bestelt u Alles-in-1 Smart of Internet Smart & Televisie of Internet Smart van
XS4ALL, dan kijkt u de eerste 3 maanden gratis Televisie (indien u Televisie
bestelt) en krijgt u € 3,50 korting op Internet Smart. Daarnaast wordt uw pakket
gratis geïnstalleerd door een monteur.
•
Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie en Bellen.
•
Indien u Televisie met 2 TV-ontvangers bestelt, ontvangt u 3 maanden
€ 17,50 korting per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan
ontvangt u de eerste 3 maanden € 15,- korting per maand. Er is geen
korting op een eventueel 3e of 4e TV-ontvanger.
•
U gaat een jaarcontract aan voor Internet en Televisie. Na 12 maanden
is het abonnement maandelijks opzegbaar. Voor Bellen abonnementen
geldt een maandcontract. Na een maand is het abonnement dagelijks
opzegbaar of aan te passen.
•
Uw internetabonnement kunt u tussentijds naar boven en naar beneden
aanpassen.

•

U betaalt geen aansluitkosten ter waarde van € 25,- en geen verzendkosten ter
waarde van € 10,- voor uw installatiepakket

c.

Bestelt u Alles-in-1 Plus of Internet Plus & Televisie of Internet Plus van XS4ALL,
dan kijkt u de eerste 3 maanden gratis Televisie (indien u televisie bestelt) en krijgt
u € 13,50 euro korting op Internet Plus. Daarnaast wordt uw pakket gratis
geïnstalleerd door een monteur.
•
Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie en Bellen.
•
Indien u Televisie met 2 TV-ontvangers bestelt, ontvangt u 3 maanden
€ 17,50 korting per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan
ontvangt u de eerste 3 maanden € 15,- korting per maand. Er is geen
korting op een eventueel 3e of 4e TV ontvanger.
•
U gaat een jaarcontract aan voor Internet en Televisie. Na 12 maanden
is het abonnement maandelijks opzegbaar. Voor Bellen abonnementen
geldt een maandcontract. Na een maand is het abonnement dagelijks
opzegbaar of aan te passen.
•
Uw internetabonnement kunt u tussentijds naar boven en naar beneden
aanpassen.
•
U betaalt geen aansluitkosten ter waarde van € 25,- en geen

First Class Internet

•

•
•

•

•
•

d.

verzendkosten ter waarde van € 10,- voor uw installatiepakket Bestelt u
Alles-in-1 Pro of Internet Pro & Televisie of Internet Pro van XS4ALL,
dan kijkt u de eerste 3 maanden gratis Televisie (indien u Televisie
bestelt) en krijgt u € 23,50 euro korting op Internet Pro. Daarnaast wordt
uw pakket gratis geïnstalleerd door een monteur.
Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie en Bellen.
Indien u Televisie met 2 TV-ontvangers bestelt, ontvangt u 3 maanden
€ 17,50 korting per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan
ontvangt u de eerste 3 maanden € 15,- korting per maand. Er is geen
korting op een eventueel 3e of 4e TV ontvanger.
U gaat een jaarcontract aan voor Internet en Televisie. Na 12 maanden
is het abonnement maandelijks opzegbaar. Voor Bellen abonnementen
geldt een maandcontract. Na een maand is het abonnement dagelijks
opzegbaar of aan te passen.
Uw internetabonnement kunt u tussentijds naar boven en naar beneden
aanpassen.
U betaalt tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van € 25,- en geen
verzendkosten ter waarde van € 10,- voor uw installatiepakket (actie geldt
tot en met 9 oktober 2016).

Bestelt u Alles-in-1 of Internet & Televisie van XS4ALL? Dan kunt u ook gebruik
maken van de volgende kortingen op extra zenderpakketten. Indien gewenst, kunt
u deze acties combineren:
•
De eerste 3 maanden 50% korting op het Pluspakket, daarna € 10,- per
maand
•
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.

2. Actievoorwaarden WiFi voor nieuwe klanten van XS4ALL die Internet
bestellen
De WiFi-check wordt kosteloos uitgevoerd door onze monteur en bestaat uit het:
•
Meten van WiFi-signaal op 2 locaties in uw huis
•
Advies over de mogelijke oplossing indien het WiFi-signaal niet sterk genoeg is
•
Eventueel wijzigen van het kanaal in het modem
•
Eventueel aanbieden van een WiFi-repeater met korting en het installeren van deze
repeater. In het geval van verkoop van de WiFi-repeater door onze monteur gelden de
volgende voorwaarden:
•
Het actie-aanbod voor de WiFi-repeater geldt alleen bij aanschaf van een
internetabonnement
•
Het actie-aanbod voor de WiFi-repeater geldt alleen op repeater type Fritz 1750E
•
De adviesprijs van de WiFi-repeater is € 85,- incl BTW, maar tijdens deze actie
ontvangt u een eenmalige korting van € 20,-. De aankoop van de WiFi-repeater
verloopt rechtsreeks met de monteur. Dit betekent dat u € 65,- direct bij de monteur
afrekent. Hierbij inbegrepen is de draadloze installatie van de WiFi-repeater.
•
Voor het eventuele retourproces van de WiFi-repeater maken wij gebruik van de
diensten van FRITZshop.nl. 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 WiFirepeater terug wilt 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
•

U kunt alleen gebruik maken van bovenstaande acties indien u de bestelde dienst
op het moment van bestellen nog niet afneemt en bovendien de afgelopen 12
maanden geen gebruik heeft gemaakt van de betreffende actie. Wanneer u kiest
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voor de combinatie van Internet Smart, Plus of Pro van XS4ALL, Interactieve TV
en vast bellen 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
Bij bestelling van Internet, Internet en Televisie of Alles-in-1 kunt u ervoor kiezen
uw pakket gratis door een monteur te laten installeren. U kunt dit bij uw bestelling
aangeven. Wordt uw abonnement over Glasvezel geleverd, dan ontvangt u altijd
een gratis installatiemonteur.
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.
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.

