
Alleen voor internet sluit je een jaarabonnement af. De overige diensten kun je maandelijks opzeggen en 
aanvragen. Genoemde bedragen zijn exclusief eventuele vastrecht- en aanlegkosten van de netwerkbeheerder.

  Beschikbaar voor iOS en Android

  Ook via je browser beschikbaar

TRINED TV APP GRATIS

  Smartphone, tablet of laptop  

  Ruim veertig televisiezenders  

Alleen voor internet sluit je een jaarabonnement af. De overige diensten kun je maandelijks opzeggen en 
aanvragen. Genoemde bedragen zijn exclusief eventuele vastrecht- en aanlegkosten van de netwerkbeheerder.

INTERNET 500 MBPS € 46,00 
p/mnd

  500 Mbps up- en down  

  Draadloze router  

  Vast IP-adres  

INTERNET 1.000 MBPS € 51,00 
p/mnd

  1.000 Mbps up - en down  

  Draadloze router  

  Vast IP-adres  

DIGITALE TELEVISIE € 14,00 
p/mnd

  TV kijken via coaxkabel

  Circa 100 zenders / 40 in HD  

  Televisie kijken in 4K (Ultra-HD)

  Zowel analoge als digitale radiozenders

INTERACTIEVE TELEVISIE € 17,50 
p/mnd

  TV kijken via UTP-kabel

  1 interactieve ontvanger  

  Circa 100 zenders / 40 in HD  

  Zowel analoge als digitale radiozenders

  Inclusief digitale televisie

INTERACTIEF PLUS € 4,50 
p/mnd

  100 uur opnemen

  Voor interactieve ontvanger en TV App

  Live pauzeren

  Begin Gemist en Uitzending Gemist

EXTRA SMARTCARD

INTERACTIEVE ONTVANGER

Voor de extra zenders is een smartcard
nodig. De smartcard is geschikt voor
gebruik met een digitale televisie (DVB-C).

Deze ontvanger is dé oplossing voor
televisies zonder ingebouwde digitale-
ontvanger. Hiermee zijn ook interactieve 
diensten via Interactief Plus beschikbaar.

TriNed TV App GRATIS

TriNed TV App GRATIS

1e smartcard GRATIS

€ 25,00 
per stuk

X

EENMALIG 
€ 15,00

€ 5,00 
p/mnd

Alleen voor internet sluit je een jaarabonnement af. De overige diensten kun je maandelijks opzeggen en 
aanvragen. Genoemde bedragen zijn exclusief eventuele vastrecht- en aanlegkosten van de netwerkbeheerder.



Deze flyer is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Anderzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

Alle extra zenderpakketten zijn maandelijks opzegbaar.

Bij TriNed bel je voordelig met je huidige telefoonnumer en betaal je per seconde.
Bel je veel, kies dan voor een belbundel. Alle belbundels zijn maandelijks opzegbaar.

Dit zijn standaard gesprekstarieven, deze zijn ook van toepassing buiten je belbundel.

EXTRA ZENDERS

VASTE TELEFONIE

ACTIES

  Binnenhuisinstallatie van 60 min.  

  Overstapservice  

GESPREKSTARIEVEN 

TriNed-Vast

Starttarief: GRATIS

Minuuttarief: GRATIS

NL-Vast

Starttarief: € 0,08

Minuuttarief: € 0,05

NL-Mobiel

Starttarief: € 0,08

Minuuttarief: € 0,11

BELBUNDEL € 5,00 
p/mnd

  Bellen naar NL-Vast

  Maximaal 1.000 belminuten per maand

Ziggo Sport Totaal € 15,00 
p/mnd

Film1 € 15,00 
p/mnd

Erotiek € 10,00 
p/mnd

€ 2,00 
p/mnd

  12 maanden ESPN Eredivisie

  of het Pluspakket

Pluspakket € 10,00 
p/mnd

ESPN Eredivisie € 10,00 
p/mnd

ESPN International € ,  
p/mnd

ESPN Compleet € 15,00 
p/mnd

7 50 

BELBUNDEL € 15,00 
p/mnd

  Bellen naar NL-Vast + NL-Mobiel 

  Bellen naar Europa-Vast + Amerika-Vast

  Maximaal 1.000 belminuten per maand


