Tarieven Vodafone Thuis
Razendsnel internet, haarscherp HD-TV kijken met meer dan 21 zenders in het basispakket en voordelig bellen. Dat is Vodafone Thuis.
En omdat iedereen weer andere wensen heeft, hebben we Vodafone Thuis in 4 verschillende snelheden.
HD-TV, Internet & Bellen via glasvezel

Televisie

Kies het 1-jarige pakket dat het beste op jouw wensen en gebruik aansluit.

Naast het uitgebreide standaardpakket, kun je ook nog kiezen voor onze aanvullende televisie opties.

Normaal gebruik
Thuis Internet, Bellen & TV 30

Veelvuldig gebruik
Thuis Internet, Bellen & TV 50

De eerste 6 mnd.

De eerste 6 mnd.

van €51

€41

p.mnd.*

van €54

€34

p.mnd.*

Intensief gebruik
Thuis Internet, Bellen & TV 100

Extreem gebruik
Thuis Internet, Bellen & TV 500

De eerste 6 mnd.

De eerste 6 mnd.

van €64

€34

p.mnd.*

van €99

€59

p.mnd.*

* Actie loopt tot 1 februari 2014.

TV Extra zenders

€9,95

p.mnd.

FOX Sports
International

€10

p.mnd.

HBO
Eerste 6 mnd.
van €14,95 voor

€10

p.mnd.

Interactieve TV Box
met harddisk recorder
Eerste 6 mnd. van €14,95
voor

€10

p.mnd.

Sport 1
Eerste 3 mnd.
van €15 voor

€10

p.mnd.

Extra
Interactieve TV Box

€4,95

FOX Sports
Eredivisie

€14,95

p.mnd.

Extra Interactieve TV
Box met harddisk
recorder

p.mnd.

€9,95

p.mnd.

TV Extra zenders, FOX Sports Eredivisie, FOX Sports International, HBO en Sport 1 zijn maandelijks opzegbaar.

Extra opties telefonie

Internet & Bellen
Je kunt Vodafone Thuis ook zonder TV bestellen en alleen kiezen voor voordelig bellen en razendsnel
internetten (niet via glasvezel). Je hebt dan de keuze uit 3 (1-jarige) pakketten.
Downloadsnelheid tot 8 Mbps
Uploadsnelheid tot 1 Mbps

Downloadsnelheid tot 20 Mbps
Uploadsnelheid tot 2 Mbps

De eerste mnd.

De eerste 3 mnd.

van €29

€0

p.mnd.

Downloadsnelheid tot 40 Mbps
Uploadsnelheid tot 3 Mbps
De eerste 3 mnd.
van €39

€0

p.mnd.

van €35

€0

p.mnd.

Bij Vodafone Thuis kun je standaard voordelig bellen naar vaste en mobiele nummers (€0,08 p.min.).
Je hebt altijd een laag starttarief (€0,10 per gesprek). Er wordt per seconde afgerekend. Daarnaast kun je
gebruikmaken van een aantal voordelige extra opties.
Zorgeloos naar Vast
Met Zorgeloos naar Vast kun je voor €9,95 per maand tot maximaal 5000 minuten bellen naar alle vaste nummers in Nederland, met
uitzondering van betaalde servicenummers.
Nummerbehoud
Neem je huidige telefoonnummer gratis mee naar Vodafone en blijf bereikbaar op het nummer dat iedereen al kent.
2e telefoonnummer
Met een extra vast nummer hoef je nooit meer te wachten tot iemand anders klaar is met bellen. Bovendien ben je beter bereikbaar.
Bij Internet & Bellen is een 2e nummer gratis. Bij HD TV, Internet & Bellen betaal je hiervoor slechts €4,95 p.mnd.

Bekijk voor meer informatie onze tarievenfolder
of vraag een medewerker.
Deze actie is geldig tot 1 februari 2014. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend. Vodafone, Postbus 1500, 6201 BM Maastricht. Kijk voor de algemene voorwaarden en dienstvoorwaarden op vodafone.nl.
Vodafone Libertel B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14052264.

