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Actievoorwaarden
Ziggo F1 Live

11 maart tot 24 maart 2019

Actievoorwaarden
Ziggo F1 Live
Voorwaarden

Vluchtinformatie:

- Alleen klanten die boven de 18 zijn kunnen meedoen aan
deze actie.
- De prijzen / reizen worden toegekend op persoonlijke titel
en zijn derhalve niet overdraagbaar.
- De prijswinnaars worden random toegekend, per loting.
- Door het meedoen aan deze actie geef je Ziggo toestemming
om over de actie te communiceren via de door uzelf
aangegeven kanalen.
- De looptijd van de actie is van 11 maart tot 24 maart
- De communicatie richting de uiteindelijke winnaars zal
plaatsvinden door Ziggo in de week van 25 tot 31 maart.
- Er worden in totaal 15 arrangementen voor twee personen
toegekend.
- Over de toekenning of samenstelling van de prijzen kan
niet worden gecommuniceerd.

vr 28/6 OS 374 AMS 17:45 uur - VIE 19:40 uur
ma 1/7 OS 375 VIE 17:20 - AMS 19:15 uur

De prijs

Tot slot

Het betreft een volledig verzorgde reis naar de fameuze Grand
Prix van Oostenrijk, van 28-06-2019 t/m 01-07-2019, verzorgd
door Sporttravel. Wijzigingen of communicatie omtrent
de reis zijn voorbehouden aan Sporttravel, en zij zullen de
communicatie rondom de reis ook voor hun rekening nemen.

- Ziggo behoudt zich het recht voor om deze actie zonder
opgaaf van reden per direct te beëindigen en/of aan te
passen.
- Naast de actievoorwaarden zijn de volgende voorwaarden
van toepassing:
- Algemene basisvoorwaarden van Ziggo B.V. /
Ziggo Services B.V.
- Extra Voorwaarden Ziggo B.V. / Ziggo Services B.V.
- En voor wat betreft Ziggo B.V. gelden ook Aanvullende
voorwaarden Ziggo Internet en Ziggo Bellen
- Als de bepalingen van de voorwaarden onderling verschillen,
gelden de bepalingen van de actievoorwaarden met voorrang.
- Door deelname aan deze actie verklaar je bekend te zijn met
deze actievoorwaarden.

U bent op zaterdag en zondag aanwezig op het circuit.
Op basis van 2 personen op een kamer.

Programma
-	Vrijdag 28 juni 2019
Op vrijdag vliegt u om 17.45 vanaf Amsterdam naar de
luchthaven van Wenen in Oostenrijk.
Eenmaal aangekomen op het vliegveld brengen wij u per bus
naar uw hotel in Graz.
-	Zaterdag 29 juni 2019
Vandaag begint u de dag goed met het ontbijt die bij uw reis
is inbegrepen. Vervolgens gaat u rond 08.30 uur per transfer
naar het circuit in Spielberg. Hier kunt u genieten van de 3e
vrije training en de kwalificatie. Na een dag vol vermaak staat
de bus weer klaar om u naar het hotel te brengen.
- Zondag 30 juni 2019
Vanochtend vertrekt u weer per bus rond 08.30 uur naar de
Red Bull Ring. Daar gaat u vandaag volop genieten van de
Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk! Aan het einde van de
dag brengt de bus u uiteraard weer bij het hotel terug.
-	Maandag 1 juli 2019
In de middag staat uw bus klaar om u naar Wenen te brengen.
In de loop van de middag vertrekt u naar de luchthaven en
vliegt u terug naar Amsterdam. Wij verwachten dat u rond
19:15 uur aankomt in Amsterdam.

RedBull Fan Verassingspakket voor 2 personen. Inclusief:
1.
Retourvlucht Amsterdam – Wenen
2.
3 nachten in een hotel in de omgeving van Graz
3.
Ontbijt
4.
Alle plaatselijke transfers
5.
Reisbegeleiding

Vragen
- Vragen over de reis stel je rechtstreeks bij Sporttravel Office
Group: +31-(0)50-2113854.
- Meer informatie over deze reisverstrekker is te vinden via
https://www.sporttravel.nl/
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