Actievoorwaarden nieuwe klanten van XS4ALL (xDSL en Glas)
Looptijd actie-aanbod: 6 augustus tot 3 september 2019
Actievoorwaarden Internet, Bellen & Televisie
Bestelt u een nieuw abonnement bij XS4ALL, dan kunt u gebruik maken van de volgende acties:
Bij Alles-in-1 Basic of Internet Basic & Televisie kijkt u 6 maanden gratis Televisie.
 Voor Alles-in-1 Basic betaalt u de eerste 6 maanden € 46,-. Daarna betaalt u € 63,50. per
maand. Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie en Bellen Basis.
 Bestelt u Internet Basic & Televisie dan betaalt u de eerste 6 maanden € 41,- per maand.
Daarna betaalt u € 58,50 per maand.
 Indien u Televisie met 2 TV-ontvangers bestelt, ontvangt u 6 maanden € 17,50 korting
per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan ontvangt u de eerste 6 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 aanpassen (indien beschikbaar).
 Uw pakket of internetabonnement wordt gratis geïnstalleerd door een monteur. U betaalt
geen aansluitkosten (€ 25,-) en geen verzendkosten (€ 10,-) voor uw installatiepakket.
Bij Alles-in-1 Compact of Internet Compact & Televisie kijkt u 6 maanden gratis Televisie.
 Voor Alles-in-1 Compact betaalt u de eerste 6 maanden € 51,-. Daarna betaalt u € 68,50
per maand. Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie en Bellen Basis.
 Bestelt u Internet Compact & Televisie dan betaalt u de eerste 6 maanden € 46,- per
maand. Daarna betaalt u € 63,50 per maand.
 Indien u Televisie met 2 TV-ontvangers bestelt, ontvangt u 6 maanden € 17,50 korting
per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan ontvangt u de eerste 6 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.
 Uw pakket of internetabonnement wordt gratis geïnstalleerd door een monteur. U betaalt
geen aansluitkosten (€ 25,-) en geen verzendkosten (€ 10,-) voor uw installatiepakket.
Bestelt u Alles-in-1 Smart of Internet Smart & Televisie dan kijkt u 6 maanden gratis
Televisie. Op Internet Smart krijgt u 3 maanden € 5,- korting.
 Voor Internet Smart betaalt u de eerste 3 maanden €46,-. Na 3 maanden betaalt u €51, Voor Alles-in-1 Smart betaalt u eerst 3 maanden € 51,- en daarna 3 maanden € 56,- per
maand. Na 6 maanden betaalt u € 73,50 per maand. Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie
en Bellen Basis.
 Bestelt u Internet Smart & Televisie dan betaalt u eerst 3 maanden € 46,- en daarna 3
maanden €51,- per maand. Na 6 maanden betaalt u € 68,50 per maand.
 Indien u Televisie met 2 TV-ontvangers bestelt, ontvangt u 6 maanden € 17,50 korting
per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan ontvangt u de eerste 6
maanden € 15, - korting per maand. Er is geen korting op een eventueel 3e of 4e TVontvanger.

First Class Internet





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.
Uw pakket of internetabonnement wordt gratis geïnstalleerd door een monteur. U betaalt
geen aansluitkosten (€ 25,-) en geen verzendkosten (€ 10,-) voor uw installatiepakket.

Bestelt u Alles-in-1 Plus of Internet Plus & Televisie dan kijkt u 6 maanden gratis Televisie.
Op Internet Plus krijgt u 3 maanden € 15,- korting.
 Voor Internet Plus betaalt u de eerste 3 maanden €46,-. Na 3 maanden betaalt u €61, Voor Alles-in-1 Plus betaalt u eerst 3 maanden € 51,- en daarna 3 maanden € 66,- per
maand. Na 6 maanden betaalt u € 83,50 per maand. Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie
en Bellen Basis.
 Bestelt u Internet Plus & Televisie dan betaalt u eerst 3 maanden € 46,- en daarna 3
maanden € 61,- per maand. Na 6 maanden betaalt u € 78,50 per maand.
 Indien u Televisie met 2 TV-ontvangers bestelt, ontvangt u 6 maanden € 17,50 korting
per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan ontvangt u de eerste 6 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.
 Uw pakket of internetabonnement wordt gratis geïnstalleerd door een monteur. U betaalt
geen aansluitkosten (€ 25,-) en geen verzendkosten (€ 10,-) voor uw installatiepakket.
Bestelt u Alles-in-1 Pro of Internet Pro & Televisie dan kijkt u 6 maanden gratis Televisie.
Op Internet Pro krijgt u 3 maanden € 22,50 korting.
 Voor Internet Pro betaalt u de eerste 3 maanden €46,-. Na 3 maanden betaalt u €68,50, Voor Alles-in-1 Pro betaalt u eerst 3 maanden € 51,- en daarna 3 maanden € 73,50 per
maand. Na 6 maanden betaalt u € 91 per maand. Alles-in-1 bestaat uit Internet, Televisie en
Bellen Basis.
 Bestelt u Internet Pro & Televisie dan betaalt u eerst 3 maanden € 46,- en daarna 3
maanden € 68,50 per maand. Na 6 maanden betaalt u € 86,- per maand.
 Indien u Televisie met 2 TV-ontvangers bestelt, ontvangt u 6 maanden € 17,50 korting
per maand. Bestelt u Televisie met 1 TV-ontvanger, dan ontvangt u de eerste 6 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 beneden aanpassen.
 Uw pakket of internetabonnement wordt gratis geïnstalleerd door een monteur. U betaalt
geen aansluitkosten (€ 25,-) en geen verzendkosten (€ 10,-) voor uw installatiepakket.
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.

Voorwaarden Mobiel Internet Instap voor nieuwe klanten van XS4ALL
Klanten met vast internet van XS4ALL ontvangen standaard € 5, - korting per maand op Mobiel
Internet Instap. Indien u vast Internet van XS4ALL opzegt, vervalt deze standaard korting van
€ 5, - per maand op Mobiel Internet Instap.

Actievoorwaarden Mobiel Internet


Mobiel Internet Basis
Met deze actie ontvangt u alleen bij Internet Plus of Pro de eerste 12 maanden € 5, - éxtra
korting op uw Mobiel Internet abonnement. De eerste 12 maanden betaalt u dus € 0, - per
maand voor Mobiel Internet Basis. Daarna betaalt u € 5, - per maand voor Mobiel Internet
Basis plus de kosten voor uw vast internet abonnement van XS4ALL.
 De Mobiel Internet abonnementen lopen na de kortingsperiode automatisch door. U
betaalt dan de reguliere prijs.
 Als klant kunt u per vast internet Plus of Pro abonnement maximaal vijf betaalde Mobiel
Internet abonnementen afsluiten incl. de extra korting van € 5, - gedurende de eerste 12
maanden.



Mobiel Internet Extra
Met deze actie ontvangt u 3 maanden € 5, - éxtra korting op uw Mobiel Internet abonnement.
De eerste 3 maanden betaalt u dus € 10, - per maand voor Mobiel Internet Extra. Daarna
betaalt u € 15, - per maand voor Mobiel Internet Extra plus de kosten voor uw vast internet
abonnement van XS4ALL.
 De Mobiel Internet abonnementen lopen na de kortingsperiode automatisch door. U
betaalt dan de reguliere prijs.
 Als klant kunt u per vast internet abonnement maximaal vijf betaalde Mobiel Internet
abonnementen afsluiten incl. de extra korting van € 5, - gedurende de eerste 3 maanden.

Voorwaarden Binnen 1 dag Online
Als u Binnen 1 dag Online bestelt, belt de monteur u binnen 1 werkdag en maakt een afspraak
met u op een tijdstip dat het u uitkomt.





De monteur installeert tijdelijk een 4G Internet Hotspot.
Bij de oplevering van uw nieuwe vaste Internetaansluiting, neemt de monteur de 4G Internet
Hotspot weer mee.
De adviesprijs van deze dienst is € 85, - incl. BTW, maar tijdens deze actie ontvangt u een
eenmalige korting van € 20, -. U betaalt € 65, -.
Het actie-aanbod voor Binnen 1 dag Online geldt alleen bij aanschaf van een
internetabonnement.

Actievoorwaarden gratis WiFi-versterker
Bij (alle pakketten met) Internet Basic, Internet Compact, Internet Smart, Internet Plus en
Internet Pro heeft u standaard eenmalig recht op een gratis WiFi-versterker.


De gratis WiFi-versterker wordt als onderdeel van de gratis WiFi-check door de monteur
bij de klant geïnstalleerd.











Indien u kiest voor zelf-installatie kunt u tijdens het bestelproces de gratis WiFiversterker bestellen. Er zullen gedurende de actieperiode geen verzendkosten in
rekening worden gebracht bij de klant.
 Er wordt maximaal 1 WiFi-versterker onder deze actie verstrekt per deelnemend
abonnement.
U dient op moment van aanvraag klant van XS4ALL te worden om aanspraak te maken op
de gratis WiFi-versterker.
De geleverde WiFi-versterker is AVM FRITZ!WLAN 1750E met een adviesprijs van € 79,De WiFi-versterker wordt uw eigendom.
De standaard product garantie van 2 jaar is van toepassing.
Indien u problemen ondervindt met de WiFi-versterker, dan kunt u contact opnemen met
de Technische Helpdesk van XS4ALL op 020 398 76 66. Vanaf een XS4ALL-nummer
gratis, anders regionaal tarief voor vaste nummers in Nederland.
XS4ALL behoudt zich het recht voor het actieaanbod te allen tijde te beëindigen of te
wijzigen.

Voorwaarden WiFi-check door monteur
De WiFi-check wordt standaard 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
Aanbieden van een gratis WiFi-versterker en het installeren van deze versterker.

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.
Indien u binnen de actieperiode uw internetabonnement wijzigt, dan vervalt de actiekorting
zoals deze eerder met u is afgesproken.
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 tenminste een Internet abonnement en
het Televisie basispakket van XS4ALL vereist.
Interactieve TV van XS4ALL werkt alleen in combinatie met Internet van XS4ALL.
Met zowel Internet Basic, Internet Compact, Internet Smart, Internet Plus en Internet Pro kunt
u gratis gebruik maken van Mobiel Internet Instap (500 MB per maand).
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-ontvanger(s) wordt (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.

