ACTIEVOORWAARDEN
CANAL DIGITAAL OP VAKANTIE
■	Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Op Vakantie actie, aangeboden door M7 Group S.A., 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/voorwaarden.
■	Als deze actievoorwaarden afwijken van het bepaalde in de algemene voorwaarden, dan geldt het bepaalde in

deze actievoorwaarden.
■	De actieperiode loopt van 28 maart 2018 t/m 31 januari 2019.

CANAL DIGITAAL OP VAKANTIE BASIS
■	Voor het abonnement “Canal Digitaal Op Vakantie Basis” geldt dat gedurende het recreatieseizoen, dat wil zeggen

voor zes maanden, te weten van 21 maart tot en met 21 september, je alle in het pakket beschikbare zenders ontvangt.
Tevens kun je gebruik maken van de Canal Digitaal TV App. Buiten het recreatieseizoen kun je gebruikmaken van
de vrij te ontvangen zenders.
■	De abonnementskosten van Canal Digitaal Op Vakantie Basis zijn € 15,95 per maand. Deze worden maandelijks

alleen betaald over de 6 maanden van het recreatieseizoen.
■	De contractperiode voor het abonnement is 12 maanden en geldt vervolgens tot wederopzegging.

CANAL DIGITAAL OP VAKANTIE FLEX
■	Canal Digitaal heeft twee prepaid abonnementen te weten; Op Vakantie Flex 3 en Op Vakantie Flex 6.
■	Voor het abonnement “Canal Digitaal Op Vakantie Flex 3 en Flex 6” geldt dat je het gekozen aantal maanden

binnen 12 maanden na aanschaf in kunt zetten. Je kunt op ieder gewenst moment van de maand een kijkperiode
activeren. Eén kijkperiode bestaat uit 1 aaneengesloten maand. Bijv. je selecteert 15 maart als eerste dag van je
kijkperiode dan loopt die periode t/m 14 april door. Bij een Flex 3 prepaid abonnement kunnen 3 gehele periodes
van 1 maand worden opgenomen. Bij een Flex 6 prepaid abonnement kunnen 6 gehele periodes van 1 maand
worden opgenomen.
■	Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de kijkperiodes via Mijn Canal Digitaal. Dit kan per maand

of ineens worden ingepland. Ingeplande maanden kunnen ook herpland worden als ze nog niet zijn ingegaan
(uiterlijk 1 dag voor activatie).
■	Er vindt geen restitutie plaats indien je de gekochte maanden niet binnen 12 maanden hebt opgebruikt.
■	In deze geselecteerde kijkperiode ontvang je alle in het pakket beschikbare zenders en kun je gebruik maken van

de Canal Digitaal TV App. Buiten de geselecteerde periode kun je gebruikmaken van de vrij te ontvangen zenders.
■	De abonnementskosten van Canal Digitaal Op Vakantie Flex 3 zijn € 25,00 per maand. Deze worden vooraf voor

3 maanden voldaan (€75,00).
■	De abonnementskosten van Canal Digitaal Op Vakantie Flex 6 zijn € 20,00 per maand. Deze worden vooraf voor

6 maanden voldaan (€120,00).
Z.o.z. »

ACTIEKORTING
■	Bij aanschaf van één van de Canal Digitaal Op Vakantie abonnementen ontvang je een eenmalige korting van

50% op de maandelijkse abonnementskosten van het gekozen abonnement.
- Op Vakantie Basis – De eerste 6 maanden 50% korting
- Op Vakantie Flex 3 – De eerste 3 maanden 50% korting
- Op Vakantie Flex 6 – De eerste 6 maanden 50% korting
Daarnaast bedragen de eenmalige registratiekosten € 15,00 i.p.v. de reguliere 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 (en voor nieuwe kaarten bij bestaande klanten) van Canal Digitaal.
■	Canal Digitaal is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden

tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen
■	Aan deze actie kunnen alleen natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn deelnemen.
■	Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Canal Digitaal op

088 00 38 555 (lokaal tarief).
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