
 
 Voorwaarden zomerkorting Connected 
 
1. De ‘zomerkorting Connected’ (hierna: zomerkortingactie) wordt u aangeboden door ANWB B.V. (hierna te 
noemen: ANWB).  

2. Deze zomerkortingactie is van tijdelijke aard en kan op ieder moment worden stopgezet.  

3. De zomerkortingactie betreft het volgende: bij deelname ontvangt de deelnemer één Connector tegen 
een eenmalige betaling van € 19,99 (derhalve € 30,01 korting op de reguliere prijs van de connector € 50,-) 
en het bijbehorende Connected abonnement het eerste jaar voor € 35,88 (derhalve € 24,12 korting op de 
reguliere abonnementskosten van € 60,- op jaarbasis) (hierna te noemen: de korting).  

4. De korting geldt alleen voor ANWB leden.  

5. Na afloop van het eerste jaar wordt het Connected abonnement automatisch voor onbepaalde tijd 
verlengd tegen de dan geldende abonnementsprijs, tenzij u het Connected abonnement vóór de uiterste 
opzegdatum opzegt.  

6. Personeel van ANWB B.V. en haar dochtermaatschappijen zijn uitgesloten van deelname.  

7. De zomerkortingactie geldt alleen voor nieuwe Connected klanten, die de afgelopen 6 maanden geen 
Connected abonnement bij ANWB hebben gehad.  

8. Voor deelname is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist en iedere deelnemer dient een vaste woon- of 
verblijfplaats in Nederland te hebben.  

9. De korting is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.  

10. De korting is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere waarde compensatie.  

11. Op de zomerkortingactie zijn, naast deze voorwaarden, de voorwaarden ANWB Connected 2017 van 
toepassing.  

12. ANWB behoudt zich het recht om de zomerkortingactie naar eigen inzicht te wijzigen, op te schorten, te 
verlengen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer en zonder op enige wijze 
tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemer. ANWB streeft ernaar om een wijziging, 
opschorten of beëindiging van de zomerkortingactie zo spoedig mogelijk te communiceren.  

13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door ANWB.  

14. ANWB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of samenhangt met 
(deelname aan) de zomerkortingactie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ANWB.  

15. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.  

16. Op deze zomerkortingactie is Nederlands recht van toepassing.  

17. Eventuele geschillen met betrekking tot de actie en/of deze voorwaarden dienen te worden voorgelegd 
aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.  

18. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden en de voorwaarden 
ANWB Connected 2017.  

19. Alle toepasselijke voorwaarden zijn tevens terug te vinden op www.anwb.nl/auto/connected .  

20. In geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over de korting kunt u contact opnemen met ANWB via 
is 088 269 2222 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Op zon –en feestdagen zijn we gesloten) of via ons contactformulier.  

 


