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Urenlang films, series, sport en cartoons kijken
Dat is de kracht van Vodafone en Ziggo samen

Krijg een gratis extra tv-pakket
Fan van ronkende motoren, uitzinnige stadions en bloedstollende �nales? Of breng je liever je dagen door met goeie series,
romantische komedies of ijzersterke blockbusters? 

Jij kiest. Ga voor een extra tv-pakket met sport, �lms en series of kinderprogramma's. Enjoy!

 

Zo krijg je het extra tv-pakket
Wanneer je abonnement bij Ziggo of Vodafone van start gaat, staat je extra tv-pakket binnen 2 weken klaar in Mijn Ziggo. Ga naar
'Extra tv-pakket instellen', kies je pakket en bevestig je keuze. Je kunt je nieuwe zenders daarna binnen een dag bekijken.

Handig om te weten
Je krijgt gratis een extra tv-pakket wanneer je een Ziggo abonnement met internet en digitale tv combineert met een mobiel
abonnement van Vodafone.

Om de extra voordelen te krijgen is het belangrijk dat jouw Ziggo én Vodafone abonnement op het zelfde adres of KvK-nummer zijn

https://www.ziggo.nl/
https://www.ziggo.nl/mail
https://www.ziggo.nl/mijn-ziggo/gratis-extras/


ingeschreven. Staan de abonnementen op verschillende namen? Dat maakt niet uit, zolang het adres maar hetzelfde is. 

Movies & Series L

7 Honderden �lms en complete seizoenen van topseries

7 Exclusieve �lms en series van HBO

7 Kijk wanneer je wilt met je mediabox of de Ziggo GO app

Activeer Movies & Series L

Lees meer over Movies & Series L

https://www.ziggo.nl/vodafone/gratis-extras/movies-series-l
https://www.ziggo.nl/mijn-ziggo/gratis-extras/
https://www.ziggo.nl/vodafone/gratis-extras/movies-series-l


Ziggo Sport Totaal

7 Zes zenders vol topsport zoals Formule 1, voetbal, tennis en rugby

7 Elke week duels uit de Premier League, Serie A en La Liga

7 Met de Ziggo Sport Totaal app mis je onderweg geen minuut van je wedstrijd

Activeer Ziggo Sport Totaal

Lees meer over Ziggo Sport Totaal

https://www.ziggo.nl/vodafone/gratis-extras/ziggo-sport-totaal
https://www.ziggo.nl/mijn-ziggo/gratis-extras/
https://www.ziggo.nl/televisie/extra-zenders/ziggo-sport-totaal
https://www.ziggo.nl/vodafone/gratis-extras/ziggokids


Ziggo Kids

7 Vier zenders speciaal voor jonge kijkers

7 Met Cartoon Network, Baby TV, Pebble TV en Nicktoons

7 Kijk ook via de Ziggo GO app

Activeer Ziggo Kids

Lees meer over Ziggo Kids

Meestgekozen Vodafone Sim Only deals

Vergelijk de Sim Only top 3

* Getoonde prijzen en databundels gelden als je Ziggo Internet met Vodafone combineert 

** In de EU krijg je 25GB data per maand

Start M

Data        1,5  3 GB* 
Bellen    150 minuten 
Sms        onbeperkt

13,50-   p.mnd. 

11,- p.mnd.*

"  Bekijk Start M

Red

Data       12,5  25 GB* 
Bellen    onbeperkt 
Sms        onbeperkt

27,50         p.mnd. 

22,50 p.mnd.*

"  Bekijk Red

Red Unlimited

Data       onbeperkt 
Bellen    onbeperkt 
Sms        onbeperkt

35,-        p.mnd. 

30,- p.mnd.*

"  Bekijk Red Unlimited

Vergelijk alle Sim Only abonnementen

https://www.ziggo.nl/vodafone/gratis-extras/ziggokids
https://www.ziggo.nl/mijn-ziggo/gratis-extras/
https://www.ziggo.nl/vodafone/gratis-extras/ziggokids
https://directsales.ziggo.nl/ziggovoordeel/details/26104/10980?utm_medium=referral&utm_source=ziggo&utm_campaign=xsellvf2z&utm_term=ref_3sims_startm-img
https://directsales.ziggo.nl/ziggovoordeel/details/26104/10980?utm_medium=referral&utm_source=ziggo&utm_campaign=xsellvf2z&utm_term=ref_3sims_startm
https://directsales.ziggo.nl/ziggovoordeel/details/26104/10984?utm_medium=referral&utm_source=ziggo&utm_campaign=xsellvf2z&utm_term=ref_3sims_red
https://directsales.ziggo.nl/ziggovoordeel/details/26104/10984?utm_medium=referral&utm_source=ziggo&utm_campaign=xsellvf2z&utm_term=ref_3sims_red
https://directsales.ziggo.nl/ziggovoordeel/details/26104/12222?utm_medium=referral&utm_source=ziggo&utm_campaign=xsellvf2z&utm_term=ref_3sims_redunlimited-img
https://directsales.ziggo.nl/ziggovoordeel/details/26104/12222?utm_medium=referral&utm_source=ziggo&utm_campaign=xsellvf2z&utm_term=ref_3sims_redunlimited
https://directsales.ziggo.nl/ziggovoordeel/details/26104/10984?utm_medium=referral&utm_source=ziggo&utm_campaign=xsellvf2z&utm_term=ref_3sims_alle-abo


Meestgestelde vragen over het gratis extra tv-pakket

Wanneer kan ik het tv-pakket gebruiken?

Ik wil een ander gratis extra tv-pakket kiezen. Hoe regel ik dat?

Ik heb al een abonnement op Ziggo Sport Totaal. Wat gebeurt er nu?

Wat is het verschil met het betaalde Movies & Series XL-pakket?

Kan ik Movies & Series L ook ontvangen met een CI+ module?
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