
OVER SPOTIFY-NL

Over Spotify

In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek.

 16 november 2018, 15:19 (CET)

Spotify luidt de feestdagen in met Premium-
aanbiedingen  
Wie zoet is, krijgt lekkers: in de stoomboot van Spotify zitten speciaal voor de

feestdagen weer een aantal speciale aanbiedingen voor nieuwe en bestaande

gebruikers, waarmee muziekliefhebbers on demand toegang krijgen tot miljoenen

nummers, zonder advertenties en in hoge geluidskwaliteit. Met Spotify Premium

ontdek je de soundtrack van jouw feestdagen voor minder dan een euro.

Of je nou je kerstfeest wil opvrolijken met nieuwe liedjes en artiesten, het nieuwe jaar van plan

bent in te luiden met een playlist vol persoonlijke favorieten, of graag bij de open haard lekker

de laatste podcasts streamt: dankzij deze Premium-aanbiedingen geniet je met volle teugen van

alles wat je hartje begeert.

> Wie Spotify Premium nog niet eerder heeft geprobeerd, kan drie maanden luisteren voor

slechts € 0,99. Bekijk de actievoorwaarden hier.

> Luisteraars die hun Premium-account vóór 16 oktober 2018 hadden geannuleerd, krijgen drie

maanden voor de prijs van één: € 9,99. Bekijk de actievoorwaarden hier.

 

Deze aanbiedingen hebben een beperkte geldigheidsduur die loopt van 16 november tot en met

31 december 2018.

 

Om Spotify Premium te nemen, klik je hier: spotify.com/premium.

 

Veel luisterplezier!

⏲

https://www.spotify.com/premium
https://www.spotify.com/nl/legal/intro-offer-terms-and-conditions/


Het is onze missie om het potentieel van menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de
kans te geven te leven van hun kunst. En om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor
geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt voort uit onze liefde voor muziek.

Ontdek, beheer en deel meer dan 35 miljoen nummers gratis of upgrade naar Spotify Premium om toegang te
krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde geluidskwaliteit, Spotify Connect en
luisteren zonder reclame.

Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste abonnementenservice voor muziekstreaming met een community
van meer dan 170 miljoen gebruikers, onder wie meer dan 75 miljoen Spotify Premium-abonnees in 65 landen.

Meer informatie, beeldmateriaal of om contact op te nemen met ons persteam: http://press.spotify.com/
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