Bestelformulier Ziggo
Betaalt u de abonnementskosten van Kabel TV collectief, dan kunt u dit formulier gebruiken. De prijzen op dit formulier zijn
exclusief de kosten van het Kabel TV abonnement.

Gegevens
Bedrijfsnaam
Dhr.

Mvr.

Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Aansluitadres
Toevoeging
Postcode en plaats
Email
Telefoonnummer
IBAN/Bankrekeningnummer*
*Hiermee machtigt u Ziggo om de maandelijkse abonnementskosten middels automatisch incasso af te schrijven van deze bankrekening.

Afwijkend afleveradres apparatuur
Adres
Postcode en plaats

Afwijkend factuuradres
Adres
Postcode en plaats

Opmerkingen

Ontvang de Ziggo Mediabox of Ziggo Mediabox XL van ons in bruikleen.

Digitale Televisie
TV Start € ,25 p/m met Ziggo Mediabox
TV Start € ,25 p/m met Ziggo CI+ Module

Extra zenders
Kies uw favoriete extra zenderpakket. Eenvoudig te bestellen en per maand opzegbaar.
Extra zenderpakketten

Voor meer informatie kunt u naar ziggo.nl/televisie/extra-zenders/

Ziggo Sport en ESPN Eredivsie € 19,95

Extra ontvanger / Ziggo CI+ Module
Heeft u TV Start, dan kunt u 2 extra apparaten erbij bestellen.
Ziggo CI+ Module
Ziggo Mediabox

Maak een keuze

Heeft u TV Complete of Max, dan kunt u 3 extra apparaten erbij bestellen.
Ziggo CI+ Module

Maak een keuze

Ziggo Mediabox XL

Maak een keuze

Internet (zonder mediabox)

✔

Internet
Inclusief monteur

Ik installeer zelf

Telefonie (zonder mediabox)
Telefonie

Maak een keuze

Inclusief monteur

Ik installeer zelf

Nummerbehoud

Nieuw telefoonnummer

Telefoonnummer voor nummerbehoud
Geheim nummer
Nummerblokkering

Maak een keuze

Stel zelf samen
Kies zelf uw internetsnelheid, telefonie en televisiebeleving.
Afhankelijk van het abonnement dat u selecteert, krijgt u apparatuur in bruikleen.
Kies een
Kies een

pakket

Internet Complete 250 / 25 Mb/s

pakket

Toevoegen

Maak een keuze

&

opties

Maak een keuze

Ik wil voor € 1 bellen via een vaste lijn
Inclusief monteur

Ik installeer zelf

Nummerbehoud

Nieuw telefoonnummer

Telefoonnummer voor nummerbehoud
Geheim nummer"
Nummerblokkering

Maak een keuze

Voor een prijsberekening kunt u terecht op ziggo.nl/alles-in-1/zelf-samenstellen/
Op het totaalbedrag kunt u € 19,95 in mindering brengen.

Bestelformulier Partner 27112020

Lees de voorwaarden van onze diensten.

Ziggo Collectief | Antwoordnummer 3533 | 3500 SB Utrecht | ziggocollectief@vodafoneziggo.com

De informatie op dit bestelformulier is zorgvuldig samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in staan.
Ziggo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

