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In de periode van 26 november tot en met 29 november 2021 ontvangt u eenmalig een Bol.com voucher t.w.v. € 50  

bij het afnemen van een 2-jarig Red Pro Unlimited abonnement via de online shop of de My Vodafone app.

De actie werkt als volgt;
1.  Sluit tijdens de actieperiode (26 november  t/m 29 november 2021) een Red Pro Unlimited abonnement af met een 

looptijd van 2 jaar. 

  a. Alle andere abonnementen zijn uitgesloten van deze actie.

2. De actie geldt uitsluitend voor klanten die het abonnement afsluiten via de zakelijke online shop of via de My Vodafone app.

3. Per afgesloten Red Pro Unlimited abonnement ontvangt u 1 Bol.com voucher t.w.v. € 50.

4.  Indien een bestelling binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen wordt geannuleerd, vervalt ook het recht  

op de Bol.com voucher.

5.  Zodra de bestelling door Vodafone geaccepteerd is, ontvangt u de voucher via een SMS bericht. Dit SMS bericht ontvangt 

u op het telefoonnummer dat bij de bestelling is ingevoerd. Dit kan tot 3 weken na het plaatsen van de bestelling duren.

6. De Bol.com voucher kan vervolgens verzilvert worden tijden het betaalproces op www.bol.com. 

7.  De Bol.com voucher kan niet ingewisseld worden voor andere producten. De waarde van de Bol.com voucher kan ook niet 

uitgekeerd worden in geld of een andere korting. De voucher is 3 jaar geldig.

8.  Vodafone is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor producten die aangeschaft worden met de bol.com voucher. 

Vodafone verleent ook geen garantie op deze producten. Voor vragen over het gebruik van de voucher dient u contact op 

te nemen met Bol.com.

Wie kan meedoen aan deze actie?
Iedereen woonachtig in Nederland die via de zakelijke online shop (www.vodafone.nl/zakelijk/shop) of de My Vodafone app 

één of meerdere Red Pro Unlimited abonnementen bestelt, waarbij de betreffende order daadwerkelijk uitgeleverd is.  

Dit houdt in dat Vodafone de order geaccepteerd moet hebben via de gebruikelijke acceptatiecriteria. Deze actie geldt  

voor zowel nieuwe klanten als bestaande klanten die hun Red Pro abonnement verlengen of die overstappen op een  

Red Pro Unlimited abonnement.

Wat krijgt u?
Eenmalig een Bol.com voucher t.w.v. € 50 bij het afsluiten van een 2-jarig Red Pro Unlimited abonnement.

Wat is de actieperiode?
26 november t/m 29 november 2021.

Vodafone behoudt zich het recht voor om de actie tussentijds te wijzigen of te beëindigen.
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