Actievoorwaarden Warme Winterweken
1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van
toepassing op Warme winterweken actie
2017 (verder te noemen: "de Actie") van
VOIPZeker (verder te noemen: "de
Organisator"), gevestigd en
kantoorhoudende te Sassenheim aan
Wattstraat 28, 2171 TR, Nederland.
1.2 Deze Actie heeft als doel korting of een
gratis product aan te bieden bij afname of
uitbreiding van een bestaand
telefoonabonnement.
1.3 Het betreft een tijdelijke actie voor
getekende offertes tussen 15-11-2017 tot
en met 15-02-2018.
1.4. De activatiedatum van de nieuwe dienst
dient tussen 15-11-2017 en 14-03-2017 te
liggen.
2. Deelname
2.1 Deelname aan deze Actie staat open voor
iedere onderneming binnen Nederland.
2.2 Zowel bestaande als nieuwe klanten
kunnen gebruik maken van de Actie.
2.3 De Acties zijn uitsluitend in combinatie
met een nieuw of uit te breiden
telefonieabonnement.
2.4 Door deelname aan deze Actie gaat men
akkoord met de actievoorwaarden. De
Organisator behoudt zich het recht voor
de Actie in te trekken wanneer zij van
mening is dat zij niet conform deze
actievoorwaarden handelen.
2.5 Deelname is uitgesloten voor
particulieren.
3. Combineren acties
3.1 Men kan 1 van de geldende Acties kiezen
tijdens de actieperiode.
3.2 De Acties kunnen niet gecombineerd
worden.
4. Warme Winter telefoon Actie
4.1. Indien men kiest voor de Warme Winter
telefoon Actie ontvangt men een gratis
telefoon bij een nieuw telefoon
abonnement.
4.2. De looptijd van het nieuwe
telefoonabonnement bedraagt minimaal
36 maanden.
4.2. De gratis telefoon betreft uitsluitend een
Grandstream GXP1610.
4.3. Indien men kiest voor een ander
telefoontoestel kan er maximaal eenmalig
€ 25,- korting op het andere toestel
worden gegeven.

5. Warme Winter Korting Actie
5.1. Indien men kiest voor de De Warme
Winter Korting Actie ontvangt men een
eenmalig een korting van € 25,- op de
eerste factuur.
6. Warme Winter Klanten
6.1 Indien men kiest voor de Warme Winter
Klanten Actie ontvangt met eenmalig 10%
korting op een product of dienst naar
keuze.
6.2 Het internet is hiervan uitgezonderd.
7.Geldigheid
7.1 Acties zijn bedrijfsgebonden en niet
overdraagbaar.
7.2 Acties zijn niet inwisselbaar voor geld.
7.3 De Actie kan niet worden toegepast op
reed lopende abonnementen.
8. Slotbepalingen
8.1 De Organisator is gerechtigd naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande
kennisgeving de actievoorwaarden
tussentijds te wijzigen, dan wel zonder
opgaaf van reden de Actie te stoppen of
te wijzigen indien de omstandigheden dit
vereisen, zonder op enige wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn
jegens de deelnemers.

