Vanaf

66

ONE

€

IN ONE ZIT SOWIESO:

Per maand

ONE UP
IN ONE UP ZIT SOWIESO:

Vanaf

86

€

Per maand

✓ Onbeperkt* supersnel surfen thuis en onderweg

✓ Onbeperkt* gigasnel surfen thuis en onderweg

✓ Down- en uploadsnelheid tot 150 Mbps / 15 Mbps thuis en tot 30 Mbps onderweg

✓ Downloadsnelheid tot 1 Gbps, uploadsnelheid tot 40 Mbps thuis

✓ 1 mobiel nummer

en onderweg geen beperkingen.

✓ Onbeperkt mobiel bellen en sms’en

✓ 1 mobiel nummer

✓ Veilig surfen thuis door anti-phishing software op de modem

✓ Onbeperkt mobiel bellen en sms’en
✓ Veilig surfen thuis en onderweg

JE KAN TOEVOEGEN:

✓ Toegang en schermtijd beheren

•

Tot 5 mobiele nummers

JE KAN TOEVOEGEN:

•

Gratis datasimkaart (enkel data, niet bellen/sms’en)

•

Tot 5 mobiele nummers

•

Gratis vaste telefoonlijn

•

Gratis datasimkaart (enkel data, niet bellen/sms’en)

•

Tv

•

Gratis vaste telefoonlijn

•

Tv

*Om al onze klanten snel te laten surfen, heeft onbeperkt surfen één gebruiksregel:

• Voor vast internet:

Je wordt opgemerkt als intensieve gebruiker zodra je meer dan 3 TB verbruikt tijdens piekuren. Je surft dan tijdelijk minder snel (10/1Mbps (ONE) 20/2 Mbps (ONEup) tijdens de piekuren (12u-00u) maar behoudt wel
je onbeperkte volume. Op het einde van je aanrekeningsperiode staat je Telemeter weer op 0. Dan ben je geen intensieve gebruiker meer en surf je opnieuw tegen volledige snelheid tijdens de piekuren.
! tijdens coronamaatregelen geldt tijdelijk voor alle internetklanten: piekuren ingekort naar 17u-00u en beperkte snelheden worden voor iedereen gelijk gesteld aan 20/2 Mbps.

• Voor mobiel internet

Eens het gezamenlijke volume van de simkaarten per maand wordt behaald (40 GB voor 1 mobiel nummer, 80 GB voor 2 mobiele nummers, 120 GB voor 3 mobiele nummers, 160 GB voor 4 mobiele nummers en 200 GB
voor 5 mobiele nummers), kan de klant verder surfen aan een verlaagde snelheid van 512 Kbps tot de volgende aanrekeningsperiode.

MAAK STREAMEN
MAKKELIJK

9

€ ,50

KIJK COMFORTABEL
MET DE TV-BOX

Per maand

Per maand

✓ 14 zenders op één plek, met één login

✓ Al je entertainment op één plek met de TV-box

✓ Een handige tv-gids en aparte zenderpagina’s

✓ Kijk verder op elk scherm met de app

✓ Stream makkelijk op elk scherm, ook op TV

✓ Meerdere opnames tegelijk en 7 dagen Terugkijk TV

✓ Meerdere opnames tegelijk en 7 dagen Terugkijk TV

✓ Gratis extra content en Play Sports Open

✓ Gratis extra content en Play Sports Open

20

€

