Kies je
Bepaal zelf wat je nodig hebt
met het Flexpakket
DEL18000014 Brochure Glasvezel Buitengebied Sanneke.indd 1

24-04-18 09:06

Bij Delta stel je je
eigen Flexpakket
samen
De één wil supersnel internetten. De ander eindeloos sport en series kijken met
interactieve tv. Of uitgebreid bellen met familie ver weg. Met het Flexpakket
van Delta heb je alle ruimte en vrijheid om te kiezen wat bij jou past.
Vrijheid

Jij bepaalt wat je betaalt

Als het aan ons ligt, laat je je geen standaard
pakket aanmeten. Maar kies je lekker je eigen weg.
Die begint bij Delta met een supersnelle internet
verbinding van maar liefst 150 Mbps. Standaard
voor iedereen. Of en hoe je daarnaast interactieve
tv wilt kijken en wilt bellen met een vaste telefoon
bepaal je helemaal zelf.

Tijdelijk meer zenders? Onbeperkt bellen of nóg
sneller internet? Allemaal opties die je zelf heel
gemakkelijk aan- en uitzet. Iedere maand opnieuw.
Zo blijf je flexibel. En betaal je alleen voor wat je
ook echt gebruikt. Want pas je je pakket aan, dan
verandert de prijs gewoon mee.

Kies je eigen weg
1

2

3

Stel je eigen
Flexpakket
samen

Pas het aan
wanneer jij
dat wilt

Betaal alleen
wat je nodig
hebt
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Delta dóet
het gewoon
Al meer dan 20 jaar biedt Delta zijn klanten
het beste internet en goede service. Dat zij dat
waarderen, blijkt keer op keer uit de onderzoeken
van de Consumentenbond. Daarin bekleden
we al jaren een mooie top drie positie. Niet
gek dus dat zeven op de tien Zeeuwen voor
Delta kiest. Wat we daarvoor doen? Gewoon.
Wat nodig is. Praktisch, nuchter en betaalbaar
voor iedereen.

Da’s pas
ﬂex!
Met het Flexpakket haal je standaard al
meteen 150 Mbps internet met goede WiFi
in huis. Genoeg om met een heel gezin te
Netflixen, muziek te streamen, YouTube
ﬁlmpjes te bekijken en ongestoord te gamen.
Is onze standaard jou niet snel genoeg?
Met één swipe switch je naar 250 Mbps of
zelfs 750 Mbps. Of neem je er extra tv zenders
bij of onbeperkt bellen binnen de hele EU.
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Interactief
tv kijken
zoals jij dat
wilt
Kies je voor supersnel internet van Delta?
Dan kun je daar natuurlijk ook televisie bij nemen.
Je krijgt dan standaard een Interactieve TV
Ontvanger waarmee je televisie kijkt via het
internet. Dát betekent genieten van haarscherpe
beeldkwaliteit en heel veel handige extra’s.

• Kijken op tv én tablet, laptop en smartphone
• Niks missen met Live tv Pauzeren
• Altijd het hele programma zien met Begin Gemist
• Je favoriete programma’s opnemen en eindeloos
•
•

terugkijken
Maar één afstandsbediening nodig
120 Zenders waarvan 40 in HD

Alle opties open
Ook leuk: een maandje uitproberen of Film 1,
FOX Sports Compleet, Ziggo Sport Totaal, Fox
Sports Eredivisie of het Erotiekpakket iets voor
je is. Aanpassen is zo gebeurd!
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+ € 7,50
+ € 45,-

250 Mbps
750 Mbps

Inclusief FOX Sports Eredivisie pakket, Animal
Planet, Discovery Science, BBC Entertainment
en een ruime keuze aan buitenlandse zenders

120+ zenders

Inclusief FOX Sports 1 pakket,
National Geo Wild, RTL Crime, Nick junior,
Baby TV, MTV, Eurosport 2, Food Network

90+ zenders

Inclusief NPO, RTL, SBS, Discovery en Disney

50+ zenders

+ € 20,-

+ € 15,-

+ € 10,-

+ € 5,-

€5,- per extra ontvanger.
Maximaal 4 ontvangers per aansluiting

+ € 0,-

Geen televisie

Natuurlijk bepaal je zelf welke zenders je in huis haalt. En wanneer
en waar je ze bekijkt. Dus ook op je tablet, laptop of smartphone.
Kies je voor tv kijken dan ontvang je gratis 1 interactieve tv ontvanger.

Kies voor tv-kijken

+ € 0,-

150 Mbps

Bereken je
maandelijkse
kosten

per maand

€45,-

Flexpakket Basis

Standaard krijg je 150 Mbps up- en downloadsnelheid.
Dat is supersnel en stabiel internet voor het hele gezin. Fanatiek
internetter of ondernemer? Kies gemakkelijk voor meer snelheid!

Kies een hogere snelheid

Looptijd contract 1 jaar

150 Mbps internet
• Gratis WiFi-router
• Gratis installatie
• 1 gratis veilig internet filter

Mijn Flexpakket
begint goed met

Kies je eigen weg
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+ € 17,-

Onbeperkt bellen naar vast
en mobiel binnen de EU

+ € 10,-
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Je hebt jouw
Flexpakket in
huis voor

Kies je

Kijk voor het zenderoverzicht en alle extra mogelijkheden
op deltaglasvezel.nl. En ontdek hoe gemakkelijk je
het Flexpakket helemaal naar eigen wens samenstelt.
Je Flexpakket wijzigen? Geen probleem, je kunt eenvoudig
elke maand je pakket aanpassen. Nog vragen? Bel of
mail ons via 0118 - 22 55 85 of info@deltaglasvezel.nl.

Tweede telefoonlijn, vast IP-adres,
BTW-specificatie en zakelijke servicedesk

Business Pack

Alles uit je glasvezelverbinding halen wat voor jou als ondernemer
belangrijk is? En dat voor een scherpe prijs. Ook dát is Delta.

Kies voor ondernemersgemak

+ € 13,-

+ € 0,-

Bellen basis à 11ct per minuut
met een vast nummer
Onbeperkt bellen naar
vast en mobiel binnen NL

+ € 0,-

Geen vaste telefonie

Niet, veel of weinig bellen? Binnen of buiten Nederland? Bij DELTA
betaal je alleen wat je nodig hebt. En neem je gemakkelijk en gratis
je vaste telefoonnummer mee. Delta regelt het voor je.

Kies voor bellen

en een ruime keuze aan buitenlandse zenders
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Volle bak
genieten!

Alleen tijdens Meeleven
de F1 vind je
op afstand
ons op de
bank

Werkt prima,
dat Business
Pack!

Gerda
Groeneveld

Leon en Michel
Maillot

Bernard en Marjan
Vermeulen

Maikel Morgenstond
van Morgenstond Design

‘Wij kiezen voor extra internetsnelheid.
Daar worden we allemaal blij van
hier in huis. Met goede WiFi.
Want zolang mijn mannen volle
bak kunnen YouTuben, snapchatten
en FIFA spelen, heb ik alleen maar
tevreden gezichten om me heen.’

‘Alle circuits afstruinen is niks voor
ons, maar we zijn wel écht Formule 1
fans. Dus tijdens het Formule 1 seizoen
zetten we gewoon het Ziggo Sport
pakket aan, want van Max willen
we natuurlijk niks missen!’

‘Onze kinderen wonen ver weg.
Maar van de zes kleinkinderen willen
we natuurlijk niks missen. Daarom
hebben we het onbeperkt bellen
pakket aangezet. Zo kunnen we lekker
vaak kletsen met ze. Zonder buikpijn
te krijgen van de telefoonrekening.’

‘Voor 10 euro extra hebben we niet
alleen supersnel en –stabiel internet
maar óók een vast IPadres en een
extra telefoonlijn. Een verademing
voor pixelvreters zoals wij. En is er iets
aan de hand, dan kan ik terecht bij de
zakelijke helpdesk van Delta. Ideaal.’

Sneller internet
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Extra zenders

Meer bellen

Business Pack
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DIT is wel
heel relaxed!
DIT is Delta Interactieve TV. Dat is tv
kijken via internet. En dát betekent
heel anders kijken dan je gewend
bent! Al je vertrouwde, favoriete
programma’s en series maar dan in
haarscherpe beeldkwaliteit en lekker
flexibel met de mogelijkheden van Live
Pauzeren, Begin Gemist, Programma
Gemist en Opnemen. Met de Delta
TV app kijk je ook interactief op
tablet, laptop en smartphone.

Live tv Pauzeren

Opnemen

Een programma stilzetten
en hervatten met de
afstandsbediening

Neem tot 250 uur aan favoriete
programma’s op en bewaar ze
een jaar

Begin Gemist

Kanaallijst

Programma’s vanaf het begin
kijken als je net te laat bent

Al je tv en radiozenders
in een overzichtelijke lijst

Programma Gemist

Series opnemen

Kijk tot zeven dagen gratis
gemiste programma’s terug

Neem je favoriete series in
één keer automatisch op

TV Gids

Inloggen

Gebruiksvriendelijke program
magids voor alle zenders

Inloggen met je vertrouwde
Deltaaccount

Interactief
kijken op al
je tv’s
Kies je voor Delta Interactieve TV?
Dan krijg je van ons standaard een
interactieve tvontvanger. Wil je
op meer tv’s alle handigheidjes
kunnen gebruiken? Geen probleem.
Per aansluiting kun je tot drie extra
ontvangers à € 5, per maand
bijbestellen. Zo hoeft niemand in
huis iets te missen!

Pak er eens een extra pakketje bij!

Film1

FOX Sports Compleet

Ziggo Sport Totaal

FOX Sports Eredivisie

Erotiekpakket

Komedies, thrillers, speelﬁlms
en andere genres. Via de
vier kanalen van Film1 haal
je de bioscoop in huis!

Met FOX Sports Compleet
(inclusief FOX Sports Go)
geniet je via verschillende
kanalen van nationale én
internationale topwedstrijden.

Live Formule 1 en voetbal
uit de Premier League,
Primera Division en de
UEFA Champions League.

Als voetballiefhebber mis je
met FOX Sports Eredivisie
geen enkele wedstrijd
meer van de Eredivisie,
Jupiler League en het
KNVBbekertoernooi.

De spannendste erotische
zenders in één pakket.

€ 15,- per maand

€ 15,- per maand

€ 15,- per maand

€ 7,50 per maand

€ 12,50 per maand

Film1
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FOX Sports Compleet

Ziggo Sport Totaal

FOX Sports Eredivisie

Erotiekpakket
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Ook voor ondernemers

Alle zakelijke
extra’s in één
swipe geregeld
Inkoop, verkoop, marketing, administratie, ICT. Ben je ondernemer?
Dan krijg je het allemaal op je bordje. Als het even kan, ga je dan
ook voor de makkelijkste oplossing. En die hebben we voor je...

Veiligheid
voorop
Omdat Delta weet hoe belangrijk veiligheid
is – ook online - krijg je bij het Flexpakket
standaard een veilig internet ﬁlter geleverd.
Daarmee voorzie je één computer van:

• Antivirus – beschermt je veiligheid en privacy
• Browser- en Bankierbeveiliging – garandeert
zorgeloos online bankieren en winkelen

• Huisregels – bewaakt de grenzen die je instelt
voor je (klein)kinderen
• Apparaatzoeker – helpt je apparaat vinden of op
afstand vergrendelen en de gegevens verwijderen
Meer PC’s, tablets of laptops beveiligen?
Voor slechts € 5, per maand zet je het
veilig internet ﬁlter op nog vijf andere apparaten!
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Met het voordelige Business Pack heb je voor €10, per maand
een eigen IPadres, een extra telefoonlijn en ongelofelijk snel en
stabiel internet. Veel data up of downloaden voor je onderneming?
Geen probleem, we bieden snelheden tot maar liefst 750 Mbps.
Natuurlijk ontvang je van ons een digitale factuur met BTW
speciﬁcatie. En ben je net zo flex in het wijzigen van je pakket
als iedereen die kiest voor Delta!

Zo werkt
het
In vier stappen naar supersnel internet, interactief
tv kijken en bellen.

1

Stel je eigen Flex
pakket samen op
Deltaglasvezel.nl en
meld je aan.

2

Samen met minstens
de helft van de
andere inwoners in
‘jouw’ buitengebied
kies je voor een
supersnelle
glasvezelverbinding.

3

Glasvezel Buitenaf
legt het glasvezel
netwerk aan.

4

Delta installeert
gratis je Flexpakket.

Professionele klantadviseurs met ondernemersspirit
Omdat je kiest voor maatwerk voor jouw bedrijf, hebben
we speciaal voor ondernemers een zakelijke servicedesk.
Hier kun je terecht voor ondersteuning van professionals
met een ondernemersmentaliteit.

Kies je

Op deltaglasvezel.nl
vind je meer informatie.
Ook kun je ons bellen via
0118  22 55 85 of mailen
naar info@deltaglasvezel.nl.
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