Actievoorwaarden KPN Glasvezel
Actievoorwaarden Glasvezel actie met aanbod “Eerste 3 maanden voor €45,-”
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de KPN Glasvezel Fiber-to-the-Home actie (verder te
noemen: “de actie”) van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK,
Den Haag (verder te noemen: “KPN”).
2. Deze actie is van toepassing op de FTTH gebieden, zoals aangegeven op www.kpnglasvezel.nl
en/of door KPN te beschikking gestelde flyers. Iedereen die nog geen abonnement bij KPN Glasvezel
heeft en woonachtig is in een FTTH-gebied komt in aanmerking voor de actie.
2.1 Korting op abonnementskosten
Op een Glasvezel Alles-in-één pakket Instap, Standaard of Premium krijgt u gedurende drie maanden
een korting.
Per pakket ziet de korting er als volgt uit:
Alles-in-één Instap: De eerste 3 maanden €11,00 korting per maand (van €56 voor €45,00)
Alles-in-één Standaard: De eerste 3 maanden €21,00 korting per maand (van €66 voor €45,00)
Alles-in-één Premium: De eerste 3 maanden €41,00 korting per maand (van €86 voor €45,00)
De korting wordt maandelijks op de factuur verrekend.
Na verloop van de kortingsperiode is het reguliere maandtarief verschuldigd.
2.2 Korting op installatie door een monteur
Bij het bestellen van een Glasvezel abonnement is de monteur gedurende de actieperiode te
bestellen voor €0,- (normaal €35,-).
Deelname
3. Deelname is mogelijk in de op de website kpn.com/glasvezel vermelde gebieden.
4. Actieperiode: vanaf 7 mei 2012 tot en met 1 juli 2012.
5. Aan deze actie nemen deel alle klanten die in de actieperiode als genoemd onder punt 4 een
jaarabonnement met betrekking tot deze glasvezelpakketten hebben aangevraagd, welke aanvraag
door KPN schriftelijk of elektronische is bevestigd. De datum van aanvraag is leidend voor deelname
aan de actie en dient in de actieperiode te vallen zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Algemene
Voorwaarden voor Elektronische Communicatiediensten.
Kortingverrekening
6. De korting zoals bedoeld onder lid 2 wordt vanaf de 1e factuur in mindering gebracht op de
abonnementsprijs. Na verloop van 3 maanden stopt de korting vanzelf en zal de reguliere
abonnementsprijs in rekening worden gebracht.
Beëindiging korting
7. Het recht op korting vervalt indien het abonnement tijdens de kortingsperiode gewijzigd wordt. De
resterende korting wordt dan niet uitgekeerd.
Slotbepalingen
8. KPN heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen dan wel de actie voortijdig in te
trekken. Wijzigingen worden gepubliceerd via www.kpnglasvezel.nl/[uw woonplaats] .

