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Vodafone Apple Music actie
Bij aankoop van bepaalde abonnementen van Vodafone ontvang je van Vodafone 6
maanden een proefabonnement op Apple Music t.w.v. €60,- cadeau! Deze actie loopt via de
provider. Lees hieronder op welke abonnementen de actie geldig is en hoe je aanspraak
maakt op de actie.
Let op: Het proefabonnement wordt na 6 maanden automatisch verlengd. Zeg je
abonnement ten minste 3 dagen voor het einde van de proefperiode op, wanneer je geen
regulier abonnement wilt.

Op welke abonnementen geldt de actie?
De actie is geldig op de volgende abonnementen van Vodafone
1. Alle 2-jarige en 1-jarige abonnementen met een 20GB, 50GB en Unlimited GB bundel,
dus
a. Vodafone Red abonnement b. Vodafone Red Together abonnement c. Vodafone Red
Unlimited abonnement
2. De actie geldt zowel op toestel abonnementen als Sim Only-abonnementen
3. De actie geldt ook op abonnementen met de Non Stop Gratis Extra's voor
Ziggoklanten
De actie is niet geldig op de volgende abonnementen van Vodafone
1. Alle andere abonnementen (Red Essential, Red Together Extra, Start XL, Start L, Start
M)
2. De actie geldt ook niet op zakelijke abonnementen

Hoe krijg ik het actieproduct?
1. Vraag je Vodafone-abonnement tijdens de actieperiode aan op Belsimpel.nl of in een
Belsimpel Winkel. De actieperiode loopt van 3 december 2019 t/m 16 augustus 2020.
2. Na aanschaf van het abonnement, meld je je aan via offers.vodafone.com/nl om
aanspraak te maken op de actie. Dit kan tot en met 25 september 2020.

Duur van de actie
De actie loopt van 3 december 2019 t/m 16 augustus 2020. Je kunt je via via
offers.vodafone.com/nl registreren voor deelname tot en met 25 september 2020.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over de actie?
Vodafone regelt alles rondom deze actie. Je kunt dus het beste contact opnemen met de
klantenservice van Vodafone Nederland als je vragen hebt. Op
https://www.vodafone.nl/support/contact/ vind je hoe je contact op kunt nemen met

https://www.vodafone.nl/support/contact/ vind je hoe je contact op kunt nemen met
Vodafone. Let op!
1. Deze actie is van en loopt volledig via Vodafone. Belsimpel is niet verantwoordelijk
voor de actie.
2. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor consumenten met een vaste woon- en
verblijfplaats in Nederland. Bedrijven (en dus zakelijke klanten) zijn uitgesloten van de
actie.
3. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor consumenten van 18 jaar of ouder.
4. Alleen bestellingen die in de actieperiode (3 december 2019 t/m 16 augustus 2020)
zijn geplaatst, komen in aanmerking voor deze actie. Hierin worden geen
uitzonderingen gemaakt.

