Kabeltex - Actievoorwaarden Film1 Najaaractie

1.

d=09.858.316 dd=02-10-2017

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan de Film1 Najaaractie. Door deelname aan de Film1
Najaaractie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden

2.

Tenzij u tijdig en op correcte wijze opzegt, loopt uw abonnement na afloop van de eerste drie maanden door en betaalt u het
reguliere tarief. Uw abonnement op Film1 kunt u opzeggen tegen het einde van de eerste drie maanden en met inachtneming
van een opzegtermijn van een (1) maand. Ook na de eerste drie maanden kunt u altijd met een maand opzegtermijn uw
abonnement beëindigen. U kunt het abonnement opzeggen door contact op te nemen met de klantenservice van Kabeltex via
02222-315411 of via administratie@kabeltex.nl.

3.

Het abonnement gaat u aan met Kabeltex. U gaat dus geen overeenkomst aan met Film1 en Film1 is dan ook niet
aansprakelijk voor de juiste nakoming van uw abonnement met Kabeltex.

4.

U kunt alleen gebruik maken van deze actie als u Kabeltex TV-pakket Standaard abonnement heeft, en indien u op het
moment van aanmelding, en in de daaraan direct voorafgaande periode van zes maanden, geen abonnement heeft (gehad) op
Film1.

5.

Per adres kan slechts eenmalig gebruik worden gemaakt van bovenstaand actieaanbod

6.

Kabeltex beoordeelt de aanvragen en heeft te allen tijde het recht deze te weigeren.

7.

Kabeltex behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te beëindigen en/of te wijzigen.

8.

Per adres kan slechts eenmalig gebruik worden gemaakt van bovenstaand actieaanbod.

9.

U komt alleen in aanmerking voor de Film1 Najaaractie indien u op het moment van aanmelding, en in de daaraan direct
voorafgaande periode van zes maanden, geen abonnement heeft (gehad) op Film1.

10. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen van Kabeltex en/of Film1, tenzij expliciet anders is aangegeven.
11. Op deze actie en de levering van Kabeltex Digitale Televisie zijn, naast deze actievoorwaarden, de Algemene voorwaarden
van Kabeltex van toepassing. Als deze actievoorwaarden afwijken van het bepaalde in de andere toepasselijke voorwaarden,
dan geldt het bepaalde in deze actievoorwaarden. Voor alle voorwaarden zie www.kabeltex.nl/over-ons/voorwaarden
12. Voor deelname dient u uw persoonsgegevens in te vullen op deze website. Deze gegevens zullen door Film1 worden
doorgegeven aan Kabeltex. Op het gebruik van deze gegevens door Kabeltex is vervolgens de privacy policy van Kabeltex van
toepassing.

