Kijk tv waar je wilt met Antenne TV.
In de tuin, op de camping, op kot, ...

REAGEER SNEL
- Ga naar Verfaille-Bauwens, Kortrijksestraat 356, 8020 Oostkamp, tel.: 050 28 84 86
het TV VLAANDEREN-verkooppunt in je buurt.
Openingsuren: Ma, Woe, Do, Vrij: 9u-12u & 13.30u-18.30u Za: 10u-12u & 13.30u-18u, Zo: 10u-12u

• GEMAKKELIJK
Geen schotel, kabel of internet nodig.
Zet je tv waar je wilt, sluit de antenne aan en kijk.

- Of surf naar www.tv-vlaanderen.be/testantennetv
- Of bel het gratis nummer 080012 595
- Of stuur de JA-ik-wil-4-weken-gratis-testen-kaart terug.

• AL JE VERTROUWDE ZENDERS
Kijk naar de meest bekeken zenders in Vlaanderen.

• GOEDKOOP
Voor slechts€ 9,95/maand 1 geniet je van al
je favoriete programma's.

JA-i k-wi 1-4-weken-g rat is-testen-kaart
zonder aankoopverp lichting
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JA, ik heb kennis genomen van de actievoorwaarden . www.tv-vlaanderen .be/voorwaarden
JA, gelieve mij op de hoogte te houden van andere aanbied ingen van TV VLAANDEREN. Mijn toestemming mag ik op
elk moment kosteloos terugtrekken .

Mijn gegevens
Met Antenne TV kijk je in Vlaanderen en Brussel naar de meest bekeken zenders:

Voornaam en naam:

VTM, VIER, VIJF, ZES, 02, Vitaya, CAZ, VTM KZOOM, KADET, NPO 1, NPO 2, NPO 3, RTL TV1, Club RTL,
PLUG RTL en Penthouse TV.

St raat en nummer:

Uiteraard ontvang je ook gratis alle zenders (radio en tv} van de openbare omroep:

één, Canvas, Ketnet, Radio 1, Radio 2, Klara, Klara Continuo, Studio Brussel, MNM, MNM Hits,
VRT Nieuws en Sporza. 3

Postcode en gemeente:
Telefoon/gsm-numme r:

TV VLAANDEREN
Ontdek iets bijzonders.

Geboortedatum:

E-mail :
IBAN:
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'TV VLAANDEREN neemt tegen het einde van de testperiode con tact met je op om te horen of Je tevreden bent van Antenne
TV. Overtuigd? Dan krijg je de volledige installatie cadeau en sluit je een abonnement voor een periode van 24 maanden van
slechts€ 9,95/maand. Volledige actievoorwaarden zijn te rug te vinden op www.tv-vlaanderen.be/voorwaarden
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1. De prij s van het abonnement is €9,95 per maand inclusief btw.
2. Actie geldig van 04/07/2018 tem 03/09/2018. Deelnemers die tijdens de Promotieperiode ingaan op de actie Watch & Try krijgen de
ontvangstapparatuur (antenne, decoder en Cl+module) gratis opgestuurd. Deelnemers kunnen dan gedurende een periode van 4 weken
gratis gebruik maken van de Antenne TV ontvangstapparatuur en digitale televisie via Antenne TV kijken. Deelnemers betalen ook de
activatiekost van €29,95 niet. Wenst de deelnemer tijdens de testperiode niet langer gebruik te maken van Antenne TV, kan hij dit melden bij
de klantendienst van TV VLAANDEREN op het nummer 02 403 03 33. Wenst de deelnemer na de testperiode niet langer gebruik te maken
van Antenne TV, kan hij dit melden wanneer TV VLAANDEREN de deelnemer contacteert na het einde van de testperiode. Vervolgens krijgt
de deelnemer een retourdoos toegestuurd waarmee hij binnen de 3 weken na de testperiode, zijn apparatuur vol ledig kosteloos terugstuurt
naar TV VLAANDEREN. Wordt het materiaal niet tijdig teruggestuurd za l een boete van €128 worden aangerekend. Wenst de deelnemer na
de testperiode gebruik te blijven maken van Antenne TV, dan wordt een abonnementsovereenkomst van 24 maanden afges loten voor €9,95
per maand. Heeft TV VLAANDEREN niets vernomen van de deelnemer wordt er ook automatisch een abonnementsovereenkomst voor een
periode van 24 maanden afgesloten voor €9,95 per maand.
3. De gratis zenders worden niet door TV VLAANDEREN aangeboden, maar maken deel uit van het aanbod dat vrij via DVB-T verkrijgbaar is. De
beschikbaarheid van deze zenders is niet afhankelijk van TV VLAANDEREN.

TV VLAANDEREN® is een merk gebruikt onder licentie door M7 Group S.A. Maatschappelijke zetel: Rue Albert Borschette 2, L-1246
Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B 148.073 1 Vestigingsvergunning n° 00143760/1
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Joepie, ik test 4 WEKEN GRATIS
Antenne TV, de goedkoopste én
eenvoudigste tv-oplossing van Vlaanderen

ONNODIG
TE FRANKEREN

~x

Il l lll lll l Il l Il Il 111111111111111111 11111
JJBEA81536814

TV VLAANDEREN
Watch & Try
DA-853-681-4
PB 12250
1930 Zaventem
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