Lijbrand "klaar voor de toekomst"
Internet
Internet snelheid (Up/Down in Mbit)
50/50
Meerprijs 50/50
0
Meerprijs 100/100
20
Router
Zelf kopen
Modem
gratis
Radio en Televisie
Analoge TV
39 tv zenders + 40 radio
Digitale (DVB-C)
39 tv zenders + 40 radio
Interactieve TV
72 tv zenders + 62 radio
HD zenders in basispakket
15 zenders
Extra zenders (Pluspakket)
49 zenders (€ 10,00 p/m)
Eredivisie Live
€ 17 p/m
Eredivisie Live in HD
Ja alle 4 de kanalen
HD extra pakket
14 zenders (5,00)
Sport1 pakket
Film1 pakket
Turks TV Pakket
30+ zenders (€ 17,50)
Kids pakket
Hindi pakket
Uitzending gemist
Gratis
Radio Digitaal
128 zenders
Radio Analoog
40 zenders
Interactieve HDTV ontvanger
gratis
Interactieve HDTV ontvanger met opname
€ 99,00 eenmalig
TV kijken op laptop/tablet/telefoon
Nog in ontwikkeling
Interactieve TV bedienen met tablet/telefoon
Ja
video on demand
ja
Telefonie
Onbeperkt bellen naar vast en mobiel in NL
Onbeperkt bellen naar vaste nummers in NL
€ 10,00 p/m
Onbeperkt bellen naar vast Benelux (Meerprijs)
Onbeperkt bellen naar vast EU, VS en Canada (Meerprijs)
extra telefoon lijn
€ 5,00 p/m
Nummerbehoud
gratis
Algemeen
Monteur (Eenmalig)
€ 50,50
Activatie kosten (Eenmalig)
gratis
Newsserver
ja
Verzendkosten (Eenmalig)
nee
Opzeggen oude abbonement(en)
gratis
Contractsduur
1 jaar, daarna verlengd per maand
Prijs per maand
€ 50,50
actie periode
1 maand gratis / 1e 6 mnd 45,00
Totaal eerste jaar (Eenmalig + maandelijks) Voor een
gemiddelde gezinsaansluiting van 50Mbit
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Gratis draadloze router
gratis

Gratis draadloze router
gratis

Gratis draadloze router
gratis

zelf kopen
30 euro borg, bruikleen

39 tv zenders + 40 radio
39 tv zenders + 40 radio
65 tv + 100 radio
20 zenders
42 zenders (€ 10,00 p/m)
€ 14,95 p/m
Ja alle 4 de kanalen

nee
nee
55 zenders
10 zenders
46 zenders (€ 10,00 p/m)
€ 15 p/m (per maand opzegbaar)
Ja alle 4 de kanalen
8 zenders (€ 7,50)
6 zenders (€ 12,50)

nee
nee
55 zenders
17 zenders
45 zenders (€ 10,00 p/m)
€ 15 p/m (per maand opzegbaar)
Ja alle 4 de kanalen

31 tv + 30 radio
53 tv en 100 radio/ 10 hd
HbbTV Beperkt Ned 1,2,3 HD (mits u geschikte aparatuur heeft)
10 zenders (Ontvanger met smartcardslot of CI+ module benodigd!)
40 zenders (€ 7,85 p/m)
€ 13,85 p/m
Nee
10 zenders (€ 8,85)
6 zenders (€ 11,85)
5 zenders (€ 11,85)

7 zenders (€ 7,50)
5 zenders (€ 5,00)
6 zenders (€ 15,00)
onderdeel van pluspakket
90 zenders

€ 4,95 (1e jaar gratis)
100 zenders
40 zenders
gratis in bruikleen
€ 4,95 per mnd
Nog in ontwikkeling
Ja
ja

6 zenders (€ 12,50)

5 zenders (€ 5,00)
Gratis
90 zenders

2 stuks
gratis (opnemen in cloud, € 5,00 p/m)
Ja
Ja
ja

2 stuks
1 gratis in basispakket (200 uur)

ja

Alleen NED 1,2,3 HD bij HbbTV (mits u geschikte aparatuur heeft)
100 zenders
30 zenders
nee
nee
Nee
Nee
nee

€ 7,50 avond/weekend | € 15,00 Altijd
€ 9,95 p/m

1000 belmin 5,00 p/m | 2000 belmin 10,00 p/m
€ 10,00
€ 14,50

€ 4,95 p/m
gratis

€ 2,50 p/m
gratis

€ 6,00 p/m
gratis

€ 10,00 eenmalig

gratis
gratis
nee

€ 35,00 Gratis
€ 25,00
€ 50,00
ja
ja
€ 14,95
€ 10,00
€ 10,00
gratis
gratis
gratis
1 jaar, daarna verlengd per maand
1 jaar, daarna verlengd per maand
1 jaar, daarna verlengd per maand
€ 49,95
€ 55,00
€ 65,00
2 maand gratis + 1 jaar uitzending gemist
3 maand 45,- per maand + 3 mnd pluspakket 1 maand gratis + 3 mnd pluspakket

€ 528,00

* Kijk voor de uitleg omtrent 2 jarige abbonementen op onze website http://www.parkstadglas.nl/
Laatst bijgewerkt: 06-03-2012
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€ 614,45

€ 665,00

€ 785,00

€ 47,50
Eerst werkende aansluiting (Kosten?)
Ja, maar werkt niet
Nee
geen
2 jaar, daarna verlengd per maand (2 jaar mag juridisch niet) *
€ 39,85
1e 3 mnd keuze gratis Pluspakket TV.

€ 688,20

Ondanks meerdere
verzoeken om
informatie en beloftes
terug gebeld te worden
hebben wij geen
informatie mogen
ontvangen.
Ook hun website
voorziet op moment
van publicatie nog niet
in informatie over het
aanbod voor Veendam

