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Ben jij er klaar voor?

Glasvezel van DDS
Internet, maar dan anders.

Hogehilweg 8-E
1101 CC Amsterdam
Tel: 020 - 625 74 93

Op dit adres is glasvezel beschikbaar.
Ga naar dds.nl/glasvezel en bestel je internet en bellen pakket.

Basis

Start

100 Mbit
/s

internet

& bellen

€ 49,95

250 Mbbietl/lesn

internet &

€ 59,95

p/mnd

Extra

1.000 M
intern

bit/s

et & be

llen

€ 69,95

p/mnd

p/mnd

Bestel direct op dds.nl/glasvezel
Supersnel internet en goedkoop bellen in één pakket vanaf € 49,95 per maand. Bellen doe je tegen onze
altijd lage gesprekskosten en gratis met onze andere abonnees. De eenmalige aansluitkosten bedragen € 79,95.
Daarnaast is ons abonnement maandelijks opzegbaar, dus je zit nergens aan vast.

Revolutionair snel
internet tot 1 Gbit/s*!

Goedkoop
Bellen

Overstappen en
meteen aan de slag

Dat is 1.000 Mbit/s supersnel internet.
Of heb je genoeg aan een snelheid
van 100 of 250 Mbit/s? Dat kan uiteraard ook. Internet en telefonie over
een supersnelle verbinding, zodat je
maximaal gebruik kan maken van de
bandbreedte! Wij zorgen ervoor dat
je altijd online bent.

Je ontvangt een telefonie abonnement
met telefoonnummer. Daarmee bel
je tegen onze altijd lage gesprekstarieven, naar binnen- en buitenland.
Daarnaast bel je gratis met onze
andere telefonie abonnees. Heb je
al een telefoonnummer? Dan kun je
dat gewoon meenemen.

Kies je pakket en bestel via onze
website. Na de bestelling wordt het
juiste modem geplaatst. Je kunt direct
van dit modem gebruik maken of
via onze website een draadloze glasvezelrouter bestellen. Kom je er niet
uit of werkt er onverhoopt iets niet?
Dan staat onze helpdesk tijdens
kantooruren altijd voor je klaar.

Ga naar dds.nl/glasvezel of bel 020 625 74 93
Controleer de beschikbaarheid op jouw adres en vraag direct je pakket aan!
* 1 Gbit/s Wide Open. Zie de Fair Use Policy op www.dds.nl/glasvezel. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden
van toepassing, deze zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 34131736, waarvan wij je kosteloos een exemplaar verstrekken.
Druk en zetfouten voorbehouden. De exacte specificaties van de diverse pakketten staan vermeld op de website www.dds.nl/glasvezel. De contractduur van
het abonnement is één maand, geldig vanaf de oplevering van de dienst(en) en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één maand tot wederopzegging.

