ACTIE VOORWAARDEN HEMELVAARTSACTIE 2022
Hoe ontvangt u uw cadeau?
•
•
•
•
•

Bestel uw Solcon Internet & TV abonnement via www.solcon.nl.
Wij gaan direct aan de slag om het internet op uw adres gereed te maken.
U ontvangt de wifi-versterkers in dezelfde doos als uw installatiepakket. De Philips 43PUS7555
wordt binnen 6 weken naar u verzonden.
Zodra de televisie naar u verzonden is, ontvangt u een e-mail met daarin een Track & Trace-code
waarmee u de status van de levering kunt volgen.
Wij wensen u veel plezier met de nieuwe TV!

Actievoorwaarden
Het actieaanbod is van toepassing op de afname van Internet en TV van Solcon door een consument.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

De actie loopt van woensdag 25 mei 15.00 uur tot zondag 29 mei 2022 23.59 uur.
Controleer de beschikbaarheid van het actieproduct door middel van de postcodecheck op
solcon.nl.
Het actieaanbod geldt voor klanten die uitsluitend via solcon.nl een nieuw internetabonnement
afsluiten in combinatie met interactieve TV.
Om gebruik te maken van dit aanbod mag er in de afgelopen 6 maanden geen consumenten- of
zakelijk internet abonnement bij Solcon gehad zijn.
Actieaanbod is alleen geldig i.c.m. een abonnement met een looptijd van 12 maanden.
Voor deze actie geldt op = op. Het aantal beschikbare televisies is beperkt.
In voorkomende gevallen behoudt Solcon zich het recht voor om vergelijkbare Smart TV’s te
leveren.
Actieaanbod is niet geldig voor groot zakelijke abonnementen.
Actieaanbod is alleen geldig i.c.m. een abonnement met een looptijd van 12 maanden.
Indien u het abonnement binnen de bedenktijd annuleert, vervalt het recht op het
welkomstcadeau en dient u de televisie, onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren
aan Solcon. In geval van schade of defect aan het apparaat behoudt Solcon het recht om de
kosten voor het repareren ervan achteraf bij u in rekening te brengen.
U ontvangt de wifi-versterkers in dezelfde doos als uw installatiepakket. Indien u uw bestelling
annuleert nadat u het installatiepakket en de wifi-versterkers heeft ontvangen, dient u deze
binnen één week te retourneren.
Het cadeau wordt binnen 6 weken na de activatie van uw abonnement naar u toe gestuurd.
Zodra het cadeau naar u verzonden is, ontvangt u een e-mail met daarin een Track & Trace-code
waarmee u de status van de levering kunt volgen.
Solcon stuurt het garantiebewijs bij levering mee.
Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden.
Solcon behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen of te beëindigen als daar
aanleiding toe mocht ontstaan.
De actie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.

