
 

Ac$evoorwaarden Philips Smart TV en LG Soundbar 

Het ac'eaanbod is van toepassing op de afname van Internet (en TV) van KPN door een 
consument of kleinzakelijke klant.   

• Het ac'eaanbod geldt voor klanten die zich abonneren op een nieuwe 
Internetverbinding van KPN, al dan niet in combina'e met interac'eve TV. 

• Het is na het beves'gen van uw bestelling niet meer mogelijk om jouw keuze voor het 
ac'eaanbod te wijzigen (in het ac'eaanbod maakt u een keuze tussen een Philips 32 inch 
Smart TV, een LG Soundbar, SuperWifi cadeau of 6 maanden kor'ng op uw 
abonnement). 

• Het aantal beschikbare Philips Smart TV's en LG Soundbars is beperkt. Wanneer deze 
niet meer leverbaar zijn, zal het ac'eaanbod komen te vervallen. 

• Ac'eaanbod is alleen geldig i.c.m. een abonnement met een loop'jd van 12 maanden. 

• Het ac'eaanbod is niet geldig in combina'e met andere ac'es. 

• Wanneer u gebruikmaakt van het ac'eaanbod vervallen alle eerdere, nog lopende, ac'es 
en kor'ngen. 

• Het cadeau wordt na de ac'va'e van uw abonnement naar u toe gestuurd. Zodra het 
cadeau naar u verzonden is, ontvangt u een Track & Trace code van ons, waarop u de 
status van de levering kunt controleren. 

• KPN stuurt het garan'ebewijs bij levering mee. Voor klachten met betrekking tot uw 
welkomstcadeau dient u zich te melden bij Philips of LG. 

• De feitelijke uitgiSe van de Philips en LG-apparatuur zal worden verricht door Sidekix 
B.V. in opdracht van KPN. Voor de uitgiSe van het welkomstcadeau is het dan ook 
noodzakelijk dat Sidekix B.V. persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met 
het toepasselijke privacy statement van Sidekix B.V (hXps://sidekix.nl/privacybeleid/). 

• Door deelname aan de ac'e verklaart de deelnemer in te stemmen met deze 
ac'evoorwaarden. 

• KPN behoudt zich het recht voor om deze ac'e te wijzigen of te beëindigen als daar 
aanleiding toe mocht ontstaan. 

• De ac'e is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.


