Actievoorwaarden Soldenactie TV VLAANDEREN Campagne 14 maart- 14 augustus 2018
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2.
3.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Campagne 14 maart - 14 augustus 2018, aangeboden door M7 Group S.A., met
maatschappelijke zetel te Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg. (R.C.S. Luxembourg: B 148.073 | Vestigingsvergunning
n° 00143760/1), hierna te noemen “M7 Group”. Deze actievoorwaarden gelden als supplement op de algemene voorwaarden van
TV VLAANDEREN, en op de bijzondere voorwaarden voor het verhuren van ontvangstmateriaal aan consumenten, verkrijgbaar via
de klantendienst van TV VLAANDEREN of op www.tv-vlaanderen.be/voorwaarden. Als deze actievoorwaarden afwijken van het
bepaalde in de algemene voorwaarden, dan geldt het bepaalde in deze actievoorwaarden.
De Promotieperiode verloopt vanaf 14.03.2018 tot en met 14.08.2018 (“Promotieperiode”).
Deelnemers die tijdens de Promotieperiode een abonnement afsluiten van minimum 6 maanden op Basic Light, Basic en Basic+
of Antenne TV betalen €0 per maand voor hun tv-abonnement gedurende 3 maanden. Indien de klant kiest voor Vakantie TV zijn
de eerste 3 activaties in 2018 aan €0 per maand. De gratis activaties zijn niet overdraagbaar naar 2019. Deelnemers die tijdens
de Promotieperiode een abonnement afsluiten van minimum 6 maanden maand op All-in-One Basic Light, All-in-One Basic of
All-in-One Basic+ betalen € 34,05 per maand voor hun tv-abonnement gedurende 3 maanden tijdens de Promotieperiode een
abonnement afsluiten van 6 maanden.

Prijs abonnement/maand
Basic Light
Basic
Basic+
All-In-One
Basic Light
Basic
Basic+
Vakantie TV
Antenne TV
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7.

Eerste 3 maanden

Normale prijs voor
resterende maanden

€0/mnd
€0/mnd
€0/mnd

€14,90/mnd
€17,90/mnd
€24,90/mnd

€34,05/mnd
€34,05/mnd
€34,05/mnd
€0/mnd
€0/mnd

€48,95/mnd
€51,95/mnd
€58,95/mnd
€29,95/mnd
€9,95/mnd

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende verkooppunten en de TV VLAANDEREN webshop voor in België
aangekochte Promotieproducten die bestemd zijn voor de Belgische markt.
De klant mag de afgelopen 6 maanden geen abonnee zijn geweest van de dienst(en) waar hij/zij binnen de actie voor kiest.
Deelnemers kunnen aanspraak maken op een maximum van twee maal de promotie per huishouden (dezelfde naam op
hetzelfde adres en rekeningnummer), indien zij tenminste twee maal aan deze voorwaarden voldoen.
In geval van verkoop op afstand, heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van
de dienstenovereenkomst. Een verkoop op afstand is een overeenkomst die gesloten wordt zonder gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van de onderneming en de consument (zie ook artikel I.8.15° van het Wetboek Economisch Recht). Een
overeenkomst gesloten bij een verdeler wordt niet beschouwd als een verkoop op afstand.M7 Group behoudt zich het recht voor
om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen van TéléSAT en TV VLAANDEREN.

