
Geniet van 75 dagen Play 
of 30 dagen Play More



Alles wat je nodig hebt voor 
de beste tv-momenten
Met deze bon haal je een eindeloze stroom tv-plezier in huis. Heb je 
digitale tv van Telenet en nog geen extra pakket zoals Play, Play More, 
PRIME of een Plus-pakket? Activeer dan snel deze bon. Je hoeft alleen nog 
te kiezen: 75 dagen Play of 30 dagen Play More.

75 dagen 
Kies onbeperkt uit een uitgebreide 
filmcollectie die elke maand wordt 
vernieuwd. Of kijk hele seizoenen 
van topseries in één keer. 
Bovendien kan je ook je favoriete 
tv-programma’s bekijken wanneer 
het jou uitkomt, tot 7 dagen na hun 
uitzending, dankzij Terugkijk TV. 
En dat allemaal op je tv, maar ook 
op je smartphone en tablet, dankzij 
de Yelo Play-app.

30 dagen 
Kies uit recente blockbusters en 
uit internationale series van de 
hoogste kwaliteit.
Bovendien ben je als eerste mee 
met HBO-reeksen, die je meteen 
na hun release in de VS kan 
bekijken.  
En natuurlijk geniet je ook van 
Terugkijk TV en de Yelo Play-app.

Je kan Play of Play More op 
2 manieren activeren
 Activeer online, da’s de snelste manier 
 Activeren via Mijn Telenet kan 24/7.
 • Surf naar telenet.be/mijntelenet
 • Meld je aan met je Telenet-login en wachtwoord 
 • Ga naar de rubriek ‘algemeen’
 • Kies ‘Mijn Play (Sports) Box’ en geef je persoonlijke cadeaucode in 

  Bel gratis 0800 66 339 (tussen 8 uur en 20 uur)

 Hou deze bon én je klantennummer bij de hand. 
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   Om van dit geschenk te genieten heb je digitale tv 
van Telenet nodig. Heb je dit niet? Bel ons dan op het 
nummer 0800 66 046.

   Dit geschenk is niet cumuleerbaar met reeds 
geactiveerde entertainmentpakketten.  

 •    Heb je al Play of Play More? 
Dan kan je deze bon activeren vanaf de datum die je terugvindt 
op de achterzijde. Leg hem tot dan dus nog even opzij. 

 •    Heb je PRIME, Plus of een pakket met themakanalen? 
Je kan de Play Box daar helaas niet mee cumuleren. Je kan de 
Play Box wel doorgeven aan een andere filmfan.

OPGELET

OF



Je kan deze bon gebruiken
tot en met 28 februari 2017.

Om van Play of Play More te genieten heb je 
digitale tv van Telenet nodig (niet inbegrepen). 
De 30 of 75 dagen beginnen te lopen zodra 
je Play of Play More met deze bon activeert. 
Na afloop wordt Play of Play More automatisch 
gedeactiveerd. Nog vragen of meer info? 
Je vindt tal van antwoorden in de bijgevoegde 
folder.

Opgelet: Heb je al een Play- of Play More- 
abonnement? Dan kan je deze bon activeren 
vanaf

Jouw persoonlijke cadeaucode:
(nodig om je bon via internet of telefoon 
te activeren)

Serienummer Play Box:

Deze bon omruilen of cumuleren 
met andere promoties kan niet. 
Je geniet uiteraard wel verder van 
reeds toegekende promoties.

<XXXXXXXXXXXXXXXX>

<perso datum>.


