
Bestel direct

 op teleplaza.nl

Nederlands 
product

Teleplaza is een puur Nederlands bedrijf, 

dat niet afhankelijk is van buitenlandse 

investeerders. Teleplaza werkt met lokale 

partijen en netwerkeigenaren om een 

voordelig alternatief te bieden naast de 

grote aanbieders als KPN en Ziggo.

Transparantie 
over kosten
Kies je voor Teleplaza, dan kies je voor 

helderheid. Je betaalt maandelijks een vast 

bedrag voor de afgenomen diensten en 

hierbij komen de eventuele gebruikskosten 

van telefonie. In de vaste kosten zitten ook 

de kosten van gebruik van het netwerk 

verwerkt. Je krijgt dus geen aparte rekening 

voor verborgen kosten als bijvoorbeeld 

vastrecht. Wat je ziet, is wat je betaalt. En je 

zit nergens aan vast, want je abonnement is 

per maand op te zeggen.  

Teleplaza

TalentSquare 341

5038 LZ Tilburg

013 76 20 777

Haal meer bandbreedte in huis

Kijk op 

teleplaza.nl
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Meer bandbreedte 
voor je geld

3-in-1: internet, 
IP-televisie en telefonie

Met de glasvezelverbinding van Teleplaza kun je 

net zo snel uploaden als downloaden. En we doen 

niet kinderachtig, ons Internet Only abonnement 

heeft standaard de hoogste haalbare up- en down-

loadsnelheid. Kijk op teleplaza.nl hoe snel het op 

jouw adres mogelijk is. Hiermee biedt Teleplaza je 

de meeste bandbreedte in de buurt, tegen extra lage 

tarieven. Hoe dit kan? Simpel, omdat wij  

gebruikmaken van de nieuwste technieken die meer 

bandbreedte uit een glasvezel halen. 

Het is makkelijk kiezen bij Teleplaza. Naast het  

Internet Only abonnement is er het 3-in-1  

abonnement. Internet, IP-televisie en telefonie in  

één voordelig pakket. Bij dit abonnement krijg je van  

Teleplaza een HD-settopbox. Hiermee kijk je standaard 

naar de 50 meest bekeken zenders, inclusief gratis Fox 

Sports Eredivisie. Wil je meer? Dan kan dat.  

Teleplaza heeft een uitgebreid aanbod extra pakketten 

met nationale en internationale zenders. 

Je wilt de wereld bereiken, maar niet de wereld 

betalen. Met Teleplaza haal je internet, televisie 

en telefonie in huis, tegen scherpe tarieven. 

De diensten worden geleverd over het razendsnelle 

glasvezelnetwerk dat bij jou in de buurt 

beschikbaar is. Daarmee heb je stabiel internet met 

minimale uitval en maximale bereikbaarheid.

IP-televisie 
van Teleplaza

Kraakheldere 
gesprekken

3-in-1 Internet Only

• internet over glasvezel

• maandelijks opzegbaar

• inclusief vast IP-adres

• beste internet only aanbod!

• kijk op teleplaza.nl voor prijzen  

 en beschikbare snelheden

• internet, televisie en telefonie 

• 50 populairste TV-zenders

• op tot 5 apparaten TV kijken

• inclusief Fox Sport Eredivisie!

• kijk op teleplaza.nl voor prijzen  

 en beschikbare snelheden

• interactieve TV met 50 zenders

• inclusief HD-settopbox

• gratis Fox Sports Eredivisie

• uitzending en begin gemist 

• opnemen in de cloud (optioneel)

• extra zenderpakketten (optioneel)

• elektronische programmagids (EPG)

• Teleplaza App (Android / iOS) voor 5 apparaten

• TV kijken op PC/laptop via de browser

Met Teleplaza 3-in-1 bel je over je glasvezel- 

verbinding. Je hebt geen last van storingen op 

het netwerk en de beschikking over alle VoIP 

mogelijkheden. Je hoeft geen apart telefonie- 

abonnement meer af te sluiten en belt altijd 

tegen aantrekkelijk lage tarieven. 

Bestel direct op teleplaza.nl


