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GlobalXS
Alles-in-1

Glasvezel via Sterk Midden Drenthe.
Het meest complete Alles-in-1
pakket van Nederland!

VIP installatie

110 zenders

40+ HD zenders

HD ontvanger

Begin Gemist

Programma Gemist

1-op-1 klantenservice

Onbeperkt internet

Vaste telefonie

Vast bedrag per maand

Geen verrassingen

www.globalxs.nl/alles-in-1
Inclusief

Installatie
door een
monteur

&



Supersnel Glasvezel
Bijna 3miljoen huishoudens in Nederland zijn al aangesloten opglasvezel.
Het voordeel van glasvezel is dat u dit netwerk niet hoeft te delen met uw
buren zoals wel het geval is met internet via de kabel.

Glasvezel biedt ongekende mogelijkheden met enorme internet-
snelheden. In de afgelopen jaren hebben vooral KPN en Ziggo een
marketingstrijd gevoerd over internetsnelheden. Regelmatig overtrof de
een de ander weer. Wij zijn van mening dat er geen internet snelheid is
die voor iedereen geschikt is. Iedereen heeft immers zijn eigen wensen.
Voor de bewoners in het gebied vanSterkMidden-Drenthe biedt GlobalXS
standaard een 1000Mb glasvezelverbinding.

Een eerlijk advies over snelheid

• GlobalXS levert standaard een internetsnelheid van 1000Mb via glasvezel.
• Het kan zijn dat u in bepaalde situaties een lagere snelheid ervaart. Dit kan liggen bijvoorbeeld

aan de Wifi dekking in huis of aan websites die u bezoekt of waar u bestanden vandaan haalt.
• Interactieve TV en bellen gaat ook via de glasvezel aansluiting maar gebruikt nooit meer

dan 20Mb.

GlobalXS Alles-in-1 pakket
Wat zijn de voordelen van glasvezel via GlobalXS?

Uw diensten worden altijd door onze monteur bij u thuis geïnstalleerd.
Uw internetverbinding wordt altijd met de hoogst mogelijke snelheid geleverd.
U kunt ook kiezen voor alleen een internet verbinding zonder televisie.

Onze VIP installatie is meer dan aansluiten

• Volledige aanleg van alle bekabeling, zelfs door de kruipruimte.
• Plaatsing van alle apparatuur.
• Instellen en testen van de TV, PC, tablet en telefoon.
• Demonstratie van de televisiedienst.
• Onze monteur gaat pas weg als u weet hoe het werkt.

Interactieve Televisie
Bij GlobalXS zitten alle mogelijke zenders bij ons in het basispakket en
dat is uniek. Ook betaalt u niets extra voor opties zoals TV-zenders in HD,
een opnamepakket enprogramma gemist. Alleen op diemanier ervaart u
de TV-programma’s zoals deze door de programmamakers bedoeld zijn.
In ons basispakket zitten dan ook TV-zenders die u waarschijnlijk nooit
eerder heeft gezien, omdat deze bij uw huidige aanbieder tegenmeerprijs
in een Pluspakket of Royaalpakket zitten.
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Aanmeldformulier
Voor bewoners van SterkMiddenDrenthe

Ja, ik wil glasvezel van GlobalXS

1.000Mb Internet via glasvezel met:

VIP installatie door monteur

Draadloos FRITZ!Box modem

Optioneel vaste telefoonmet nummerbehoud

€ 49,95 per maand
€49,95 éénmalig

InteractieveTVmet:

Meer dan 110 TV-zenderswaarvan 40+ in HD

Standaard 1 HD TV ontvanger

Live TV kijken via de TV App

Opnemen en Live TV Pauzeren

Programma Gemist en Begin Gemist

Diverse radio zenders

Gratis FOX Sports Eredivisie

€ 15,00 per maand

Ik kies de volgende opties:

2e HD TV ontvanger

3eHD TV ontvanger

FOX Sports International 3 zenders

Ziggo Sport Totaal 6 zenders

Telefoonaansluiting

Dit nummer wil ik behouden:

Belbundel onbeperkt naar vaste en

mobiele nummers in NL

Prijzen zijn per maand

€ 5,00
€ 5,00

€ 4,95
€ 15,00

€ 0,00

€ 15,00

Datum Handtekening

Mijn klantgegevens

Voorletters

Straat

Postcode

Vast telefoonnummer

E-mailadres

Automatische incasso

Rekeningnummer

Achternaam M / V

Huisnummer Toevoeging

Woonplaats

Mobiel nummer

Geboortedatum

Naam rekeninghouder

Stuur dit aanmeldformulier in een gesloten envelop en zonder postzegel naar:
GlobalXS, Antwoordnummer 1650, 8200VB Lelystad

GlobalXS
Internet, tv en bellen

Bevestiging : Door ondertekening van dit aanmeldformulier ga ik een overeenkomst aan met GlobalXS en ga ik akkoord met het volgende:

1. De duur van de overeenkomt is 1 jaar vermeerderd met de termijn die ligt tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de datumwaarop het pakket voor het eerst in reke- ning
wordt gebracht (M.u.v. extra zenderpakketten en losse belbundels, deze diensten zijn maandelijks opzegbaar). 2. De overeenkomst is na de initiële contractduur maandelijks opzegbaar. 3.
De modem en TV-ontvanger blijven eigendom van GlobalXS en worden in bruikleen ter beschikking gesteld voor de duur van de overeenkomst. 4. Ik geef GlobalXS hierbij toestemming
om mijn persoonsgegevens te verwerken voor marketing, productontwikkeling- en onderzoeksdoeleinden. 5. k heb kennis genomen van de Algemene Voor- waarden van GlobalXS
(www.globalxs.nl/av) en erken dat deze integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst met GlobalXS. 6. Ik heb het recht om deze overeenkomst kosteloos te annuleren door
binnen 14 kalenderdagen na ondertekeningsdatum te bellen naar: 0320-294 488. 7. Ik geef hierbij toestemming aan GlobalXS om doorlopende en een- malige incasso-opdrachten te
sturen naar mijn bank om een bedrag van bovenstaande rekeningnummer af te schrijven wegens de door mij afgenomen diensten, en aan mijn bank om doorlopend en eenmalig een
bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GlobalXS. 8. Ik zal zelf de contracten opzeggen bij mijn huidige telefoon, internet, TV en mobiele aanbieder. 9.
Het Radio- en TV-zenderaanbod kan variëren. 10. Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden.

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe. www.sterkmiddendrenthe.nl

Ik verleen de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe een doorlopende SEPAmachtiging om voor de duur van het lidmaatschap van de coöperatie de maandelijkse coöperatiebijdrage van
€ 11,00, (of welk ander door de Ledenraad van de coöperatie vast te stellen bedrag) van mijn IBAN rekening te incasseren.


