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DIGITALE TV

DIGITALE TV
TOT 100% TERUGBETAALD
DE BESTE KIJKERVARING, DAAR GAAN WE VOOR
Nieuwe klanten krijgen tot wel 100% terugbetaald op hun complete set als zij tussen
15 maart 2017 en 30 april 2017 kiezen voor digitale tv van TV VLAANDEREN! 1

DIGITALE TELEVISIE TOT 100% TERUGBETAALD

NIEUWE CAMPAGNE

Hoe het werkt
Nieuwe klanten van TV VLAANDEREN die tussen 15 maart en 30 april een
complete set kopen in jouw winkelpunt krijgen hun materiaal nu tot 100%
terugbetaald! Hoeveel ze terugbetaald krijgen is afhankelijk van het gekozen pakket.
Hoe gebeurt de terugbetaling:

1. Koop
De klant koopt tijdens de actieperiode een Complete set voor
interactieve hdtv met of zonder recorder in combinatie met een nieuw
abonnement op Basic, Basic+, All-in-One Basic of All-in-One Basic+.

2. Activeer
Activeer de kaart voor de klant in je winkel voor je commissie. Uiteraard
kan hij of zij ook later thuis de kaart zelf activeren, maar dit dient in ieder
geval te gebeuren voor 30 april 2017.

3. Aanvraag
De abonnee vraagt zijn cashback aan met het cashbackformulier dat
je als dealer hebt ontvangen bij je POS materiaal.

4. Terugbetaling

TV VLAANDEREN betaalt de cashback rechtstreeks aan de klant. Deze
terugbetaling zal gebeuren in juli 2017 op voorwaarde dat er geen
openstaand saldo is voor de klant.

NIEUWE CAMPAGNE

Abonnementen en apparatuur
De actie is geldig op de Complete set voor interactieve hdtv en de Complete set
voor interactieve hdtv met recorder, in combinatie met één van de onderstaande
abonnementen. Hoeveel de klant krijgt terugbetaald is afhankelijk van welk
abonnement hij of zij kiest:

Complete set voor interactieve hdtv

Terugbetaald 1

met of zonder recorder +...

Basic Light of All-in-One Basic Light

€0

Basic of All-in-One Basic

€100

Basic+ of All-in-One Basic+

€199

NIEUWE CAMPAGNE

POS materiaal

POS materiaal
Om de campagne in je winkelpunt extra in de kijker te zetten, bezorgen we je
speciaal ontwikkeld promomateriaal dat je deze week per post mag verwachten. We
danken je alvast voor je enthousiaste medewerking en wensen je veel
verkoopsucces! Mocht je nog vragen hebben over de campagne, dan kan je ons
een mail sturen of bellen naar onze Dealerlijn op het nummer 02 400 18 88.

MEER NIEUWS

NIEUWE TARIEVEN

Nieuwe prijs Basic Light en Basic
Basic Light is vanaf 15 maart beschikbaar aan €14,90 per maand en Basic aan
€17,90 per maand. Ook All-in-One Basic Light is voortaan beschikbaar aan €48,95
per maand en All-in-One Basic aan €51,95 per maand. De prijs van Basic+ en Allin-One Basic+ blijft hetzelfde. Voor bestaande klanten verandert de prijs vanaf 1
april op het einde van zijn of haar contractperiode. Het nieuwe promomateriaal dat
je deze week per post krijgt, heeft de nieuwe prijzen.

ZENDERAANBOD

Live TV voortaan gratis optie
Vanaf 15 maart is de optie Live TV gratis beschikbaar bij alle zenderpakketten voor
nieuwe klanten! Ook klanten met Basic Light en Basic kunnen voortaan gratis overal
waar en wanneer ze willen live tv-kijken op hun smartphone en tablet met onze Live
TV app voor Android en iOS of op hun laptop via livetv.tv-vlaanderen.be.
De klant hoeft enkel zijn gratis optie te activeren via MIJN TV VLAANDEREN.
Vervolgens kan hij dezelfde gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord gebruiken
voor Live TV. Voor bestaande klanten is de optie gratis beschikbaar vanaf 1 april.
Op 15 maart voegen we ook maar liefst 12 nieuwe zenders toe aan Live TV!
Benieuwd naar het nieuwe aanbod? Ontdek het hieronder.

Meer over Live TV →
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1. Aanbod geldig van 15.03.2017 t.e.m. 30.04.2017. Geldig onder voorwaarden. De korting op de apparatuur is enkel geldig in combinatie met een
abonnement voor een periode van 24 maanden en wordt onmiddellijk verrekend op de TV VLAANDEREN website. Indien de aankoop in een
winkelpunt gebeurt, dient de cashback aangevraagd te worden met het cashbackformulier. Meer informatie hierover vind je in de bovengenoemde
actievoorwaarden.
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