Actievoorwaarden

Flexpakket basis 3 maanden voor €10
U kunt gebruik maken van deze actie als u het Flexpakket bestelt in de periode van
4 maart 2019 tot 5 mei 2019 en uw abonnement is aangesloten voor 31-12-2020.

De actie houdt in: 3 maanden Flexpakket basis

Deze actie kan gelden in combinatie met andere

voor €10 per maand:

kortingen of andere acties van DELTA in dezelfde

Na aansluiting van het Flexpakket krijgt u

actieperiode voor de propositie DELTA Flexpakket.

		

gedurende de eerste drie maanden van het

		

abonnement €35 per maand korting op de

U kunt uw Flexpakket tussentijds aanpassen in

		

reguliere prijs van het basisdeel van het

de actieperiode, er verandert dan niets aan uw

		

Flexpakket. Na deze periode betaalt u de

korting op de reguliere prijs van het basisdeel van _

		

reguliere prijs voor het basisdeel van het

het Flexpakket.

		Flexpakket.
De korting is alleen toepasbaar op het basisdeel _

Klachten of vragen over deze actie kunt u stellen _

		

van het Flexpakket en niet op eventuele

aan DELTA, t.a.v. Klantenservice, Buitenruststraat _

		

aanvullende producten en diensten die u

10, 4337 EH Middelburg of op delta.nl/glasvezel.

		

aanvullend binnen het Flexpakket kiest.
DELTA behoudt zich het recht voor de

Deze actie is beschikbaar voor alle consumenten _

actievoorwaarden op elk moment te wijzigen of

en zakelijke klanten die een abonnement afsluiten _

om de actie per direct te beëindigen.

in de gebieden waar DELTA deze actie aanbiedt en _
die gebruik gaan maken van de propositie DELTA

Deze actievoorwaarden zijn aanvullend op de

Flexpakket.

voorwaarden voor de propositie DELTA Flexpakket. _
De propositievoorwaarden en actievoorwaarden

De actie is alleen geldig voor nieuwe

zijn te vinden op www.delta.nl/downloads.

internetklanten die de afgelopen zes maanden
geen internetklant geweest zijn bij DELTA.

Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze _
actievoorwaarden.

Om te zien of uw adres in aanmerking komt voor
deze actie dient u een postcode en huisnummer
in te vullen in de postcodetool op

(03-01-2019)

deltaglasvezel.nl of delta.nl/glasvezel.

