
Geniet 3x van een dag  
boordevol sport



Beleef sport straffer dan ooit
Met deze bon haal je mooie sportmomenten in huis. Je kan maar liefst 
3x genieten van een Play Sports-dagpas. Daarmee geniet je 
bijvoorbeeld van een ‘Super Sunday’ vol straffe voetbalmatchen in de 
Jupiler Pro League of Premier League, een spannende veldrit of een GP 
in de Formule 1. Heb je digitale tv van Telenet en heb je zelf nog geen 
Play Sports? Activeer dan snel deze bon en maak je klaar om straffer dan 
ooit te supporteren.

Geniet 3x van een Play Sports-dagpas
Hiermee geniet je 24 uur lang van alle Play Sports-kanalen op je tv én op je 
smartphone en tablet via de Yelo Play-app. Bovendien volg je wedstrijden 
live en met realtimestatistieken via de Play Sports-app.

Supporter volop, met keuze uit een pak sporten: voetbal, veldrijden, 
Formule 1, motorcross, basket, volleybal, hockey en golf.

Volg je sporthelden op en naast het veld, met live-verslaggeving, 
analyses en beelden van achter de schermen.

Kijk sport in een nieuwe dimensie met de Play Sports-app.

Je kan je Play Sports-dagpas 
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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  Wil je je dagpas gebruiken om een belangrijke wedstrijd 
van je favoriete team te bekijken? Wacht dan niet tot het 
laatste moment om hem te activeren, want dat kan tot 
1 uur duren. Na activatie is hij 24 uur geldig!

  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 een reeds 
geactiveerd Play Sports-abonnement. Kreeg je toch een 
Play Sports Box? Geef hem door en maak een andere 
Telenet-klant blij.

OPGELET



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

Om van Play Sports te genieten heb 
je digitale tv van Telenet nodig (niet 
inbegrepen). Een Play Sports-dagpas 
geeft 24 uur toegang tot de kanalen en 
app van Play Sports. Na 24 uur wordt 
Play Sports automatisch gedeactiveerd. 
Je hoeft hier zelf niks voor te doen. 
Nog vragen of meer info? Je vindt tal van 
antwoorden in de bijgevoegde folder.

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

Serienummer Play Sports Box:

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