,
0
3

Downloaden tot
Uploaden tot

8 MBits/s
1 Mbits/s

,
0
4

Downloaden tot 20 MBits/s
Uploaden tot
2 Mbits/s

Internet Start

Internet Lite

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Gratis installatie door monteur
Helpdesk dagelijks bereikbaar van 8.00 - 23.00 uur
Geavanceerd draadloos internet modem
FRITZ!Box 7340, kosteloos in bruikleen*
Sterk draadloos signaal (WLAN N)
Veiligheidspakket met updates]
Virusfilter, firewall, spamfilter en meer
E-mail met uitgebreide mogelijkheden
5 GB, 5 eigen mailboxen, 50 mailadressen,
IMAP, Secure Webmail
Eigen, beveiligde opslagruimte
Voor uw documenten, foto’s en uw eigen website
Gratis 1000+ KPN HotSpots door heel Nederland
Onbeperkt internetten via WiFi: onderweg, stations,
hotels, parken, vliegvelden
InternetVraagbaak
Hebt u vragen tijdens het gebruik van internet?
Wij beantwoorden ze allemaal.

Internet Start + telefoon

35,-

•
•
•

gratis bellen naar alle XS4all abonnees in NL
beltarief naar vaste nummers: 3 cent p/m
naar mobiele nummers: 15,5 cent p/m

Internet Start + televisie

45,-

•
•
•
•
•
•

53 tv-zenders in HD-kwaliteit
Gratis Harde Schijf TV-ontvanger* ruim 200 uur opnemen
Videotheek Thuis: recente films kiezen vanuit je luie stoel
Gratis monteur, installatie zonder zorgen
Goedkoper dan analoge TV en met meer mogelijkheden
Inclusief gratis Digitenne voor 2e TV-toestel
Digitenne voor 3e of 4e toestel e 4 per maand per toestel
gratis voor 3e of 4e toestel bij eigen aangeschafte ontvanger

Compleet pakket e 50,Internet Start + telefoon + televisie

•
•
•

•
•
•
•

Gratis installatie door monteur
Helpdesk dagelijks bereikbaar van 8.00 - 23.00 uur
Geavanceerd draadloos internet modem
FRITZ!Box 7340, kosteloos in bruikleen*
Sterk draadloos signaal (WLAN N)
Veiligheidspakket met updates
Virusfilter, firewall, spamfilter en meer
E-mail met uitgebreide mogelijkheden
5 GB, 5 eigen mailboxen, 50 mailadressen,
IMAP, Secure Webmail
Eigen, beveiligde opslagruimte
Voor uw documenten, foto’s en uw eigen website
Gratis 1000+ KPN HotSpots door heel Nederland
Onbeperkt internetten via WiFi: onderweg, stations,
hotels, parken, vliegvelden
InternetVraagbaak
Hebt u vragen tijdens het gebruik van internet?
Wij beantwoorden ze allemaal.

Internet Lite + telefoon

45,-

•
•
•

gratis bellen naar alle XS4all abonnees in NL
beltarief naar vaste nummers: 3 cent p/m
naar mobiele nummers: 15,5 cent p/m

Internet Lite + televisie

55,-

•
•
•
•
•
•

53 tv-zenders in HD-kwaliteit
Gratis Harde Schijf TV-ontvanger* ruim 200 uur opnemen
Videotheek Thuis: recente films kiezen vanuit je luie stoel
Gratis monteur, installatie zonder zorgen
Goedkoper dan analoge TV en met meer mogelijkheden
Inclusief gratis Digitenne voor 2e TV-toestel
Digitenne voor 3e of 4e toestel e 4 per maand per toestel
gratis voor 3e of 4e toestel bij eigen aangeschafte ontvanger

Compleet pakket e 60,Internet Lite + telefoon + televisie

,
5
5

Downloaden tot 40 MBits/s
Uploaden tot
3 Mbits/s

Internet Basic
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis installatie door monteur
Helpdesk dagelijks bereikbaar van 8.00 - 23.00 uur
Geavanceerd draadloos internet modem
FRITZ!Box 7340, kosteloos in bruikleen*
Sterk draadloos signaal (WLAN N)
Veiligheidspakket met updates
Virusfilter, firewall, spamfilter en meer
E-mail met uitgebreide mogelijkheden
5 GB, 5 eigen mailboxen, 50 mailadressen,
IMAP, Secure Webmail
Eigen, beveiligde opslagruimte
Voor uw documenten, foto’s en uw eigen website
Gratis 1000+ KPN HotSpots door heel Nederland
Onbeperkt internetten via WiFi: onderweg, stations,
hotels, parken, vliegvelden
InternetVraagbaak
Hebt u vragen tijdens het gebruik van internet?
Wij beantwoorden ze allemaal.

Internet Basic + telefoon

60,-

•
•
•

gratis bellen naar alle XS4all abonnees in NL
beltarief naar vaste nummers: 3 cent p/m
naar mobiele nummers: 15,5 cent p/m

Internet Basic + televisie

70,-

•
•
•
•
•
•

53 tv-zenders in HD-kwaliteit
Gratis Harde Schijf TV-ontvanger* ruim 200 uur opnemen
Videotheek Thuis: recente films kiezen vanuit je luie stoel
Gratis monteur, installatie zonder zorgen
Goedkoper dan analoge TV en met meer mogelijkheden
Inclusief gratis Digitenne voor 2e TV-toestel
Digitenne voor 3e of 4e toestel e 4 per maand per toestel
gratis voor 3e of 4e toestel bij eigen aangeschafte ontvanger

Compleet pakket e 75,Internet Basic + telefoon + televisie

Extra...: Korting 3 maand gratis!! [530 inschrijvingen]

* bruikleen | prijzen in euro’s   |   alle prijzen bij een abonnement voor het 1e jaar | genoemde prijzen per maand |
voor extra opties www.xs4all.nl   |  alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW  |  Uw besparing voor het 1e jaar minimaal 84 euro goedkoper bij een deelname van minimaal 530 inschrijvingen

