ACTIEVOORWAARDEN
RECREATIE BASIS ACTIE
■	Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Recreatie Basis HD actie van 2017, aangeboden door

M7 Group S.A., met maatschappelijke zetel te Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg.
(R.C.S. Luxembourg : B148.073 | Vestigingsvergunning n° 00143760/1), hierna te noemen “Canal Digitaal”.
■	Deze actievoorwaarden gelden als supplement op de algemene voorwaarden van Canal Digitaal, verkrijgbaar via

de klantenservice van Canal Digitaal of op www.canaldigitaal.nl/over-ons/algemene-voorwaarden
■	Als deze actievoorwaarden afwijken van het bepaalde in de algemene voorwaarden, dan geldt het bepaalde in

deze actievoorwaarden.
■	De actieperiode loopt van 1 februari 2017 t/m 27 maart 2018.
■	De contractperiode voor het abonnement is 12 maanden.
■	Gedurende het recreatieseizoen, dat wil zeggen voor zes maanden, te weten van 21 maart tot en met

21 september, ontvangt de klant alle in het pakket beschikbare zenders. Buiten het recreatieseizoen kan de
klant gebruikmaken van de vrij te ontvangen zenders.
■	De abonnementskosten van Recreatie Basis HD zijn € 15,95 per maand. Deze worden alleen betaald over de

6 maanden van het recreatieseizoen.
Actiekorting
	Bij aanschaf van een Canal Digitaal ontvanger (MZ101, MP201, CAM701), in combinatie met een
Recreatie Basis HD abonnement, afgesloten tussen 23 oktober 2017 en 27 maart 2018, ontvangt de klant
het abonnement (t.w.v. € 15,95 per maand) in 2018 gratis. De klant ontvangt over de looptijd van het contract
(12 maanden) altijd zes maanden gratis. Na deze periode betaalt de klant de normale abonnementskosten
van € 15,95 per maand.

■

■	De eenmalige kosten bestaan, naast de aanschaf van de benodigde apparatuur (vanaf € 99), uit de registratiekosten

van € 49,95.
■	De actie is niet geldig in combinatie met overige apparatuur of andere aanbiedingen van Canal Digitaal.
■	De actie is alleen geldig voor nieuwe klanten van Canal Digitaal.
■	Aan deze actie kunnen alleen natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn deelnemen.
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