DE SLIMSTE SIM ONLY DEALS PER 11 FEBRUARI 2019
Actievoorwaarden De Slimste Sim Only Deals per 11 februari 2019
• 10 euro topdeals
• 50 min/sms + 10 GB 2 jaar
• 300 min/sms + 6 GB 2 jaar
• Onbeperkt min/sms + 3 GB 2 jaar
• Je betaalt tijdens deze actie aansluitkosten t.w.v. €14,00 bij een maand, 1 of 2 jarige overeenkomst

BUNDELKORTING - SIM ONLY
Actievoorwaarden bundelkorting per 11 februari 2019
• De bundelkorting is op diverse abonnementen van toepassing
• Bij een wijziging van het abonnement vervalt de bundelkorting
• Wanneer de abonnementsperiode is verlopen, blijven de abonnementskosten gelijk
(inclusief eventuele bundelkorting)
• De bundelkorting vervalt bij een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen
• De actie geldt alleen bij nieuwe abonnementen en verlengingen
• Je betaalt tijdens deze actie aansluitkosten t.w.v. €14,00 i.c.m. een maand, 1 of 2 jarige overeenkomst

TV, VAST INTERNET & BELLEN
Actievoorwaarden TV, Vast Internet en Bellen per 1 maart 2019
• Internet Only/Internet & Bellen
DSL/Standaard Internet > 3 maanden korting
Glasvezel Internet > 6 maanden korting
• Internet &TV/Internet, TV & Bellen
DSL/Standaard Internet > 4 maanden korting
Glasvezel Internet > 6 maanden korting
Bekijk hier de tarievenpagina voor de actiekortingen. Kies je voor additionele diensten, zoals een extra
zenderpak ket of TV-ontvanger, dan worden deze kosten apart in rekening gebracht.
• Je betaalt tijdens deze actie eenmalige aansluitkosten ter waarde van €15,00.
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VRIENDENDIENST - SIM ONLY
Voorwaarden vriendendienst
• Sluit een Youfone Sim Only abonnement af.
• Vergeet niet het abonnement af te sluiten door te klikken op de unieke link met persoonlijke code.
Doe je dit niet, dan ontvangen jullie beiden geen €10,00 korting.
• Je betaalt eenmalige aansluitkosten van €4,00 (i.p.v. €14,00).
• Alleen abonnementen die zijn afgesloten met een persoonlijke code en binnen de actieperiode vallen,
kunnen deel nemen aan deze actie.
• Je abonnement moet geactiveerd zijn, pas daarna ontvangt je vriend(in) €10,00 korting op de volgende factuur.
Het abonnement moet minimaal actief zijn voor een duur van 2 maanden.
• Het geldbedrag wordt niet in contanten uitbetaald. Jouw vriend(in) ontvangt de €10,00 korting op de factuur.

COMBIDEALS - SIM ONLY, TV, INTERNET & BELLEN
Actievoorwaarden combideals per 11 februari 2019
• Je betaalt geen aansluitkosten ter waarde van €29,00 (€14,00 voor het Sim Only abonnement en €15,00 voor het
TV, Vast Internet (&Bellen) abonnement, alleen €0,01 ter verificatie).
• Alleen geldig in combinatie met een Sim Only + TV, Vast Internet (&Bellen) abonnement.
• Als je al een Youfone Sim Only abonnement hebt, en je wilt TV en Vast Internet toevoegen, kan dit via MyYoufone
en betaal je ook geen aansluitkostent.w.v. €15,00 en krijg je de eerste maand gratis.

ACTIEVOORWAARDEN VROEGTIJDIGE VERLENGING
• Je betaalt eenmalige aansluitkosten van €30,-. Deze kosten worden in rekening gebracht op de eerstvolgende
factuur.
• Een contract openbreken kan alleen indien je een 2-jarige verlenging wilt doorvoeren.
• De vroegtijdige verlenging is mogelijk als je huidige abonnement minimaal 3 maanden actief is.
• De vroegtijdige verlenging is alleen mogelijk tot 3 maanden voor de einddatum van het huidige abonnement.
• De verlenging gaat in per de eerste van de volgende maand.
• De actie geldt alleen voor Sim Only abonnementen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN
• Youfone behoudt zich het recht voor om deze actie voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig
te beëindigen.
• Je moet 18 jaar of ouder zijn tijdens de gehele duur van de actievoorwaarden.
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