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nodiG!

Uniek TV- en satellietsysteem
Het is in uw wooncomplex niet toegestaan 
schotels op het balkon te plaatsen of aan de 
gevel te monteren. Daarom is er een uniek 
Gemeenschappelijk Satelliet Ontvangstsysteem 
(GSO) geïnstalleerd, waar u op aangesloten 
kunt worden.

Dit netwerk wordt gebruikt om u van satelliet- 
televisie te voorzien via de gemeenschappelijk te 
gebruiken schotels die op het dak zijn geplaatst. 
Daarnaast biedt dit netwerk voordelig digitale 
TV, en bij voldoende interesse ook internet en 
telefonie.
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Zonder eiGen sateLLietschoteL toch sateLLietteLevisie!

ASTRA 1 - 19,2° ooST

Nederlandse, Duitse, 
Engelse, Spaanse, Poolse, 
Franse en een aantal 
Vlaamse programma’s

ASTRA 3 - 23,5° ooST

Alle Nederlandse publieke 
en commerciële HD 
programma’s (tegen extra 
betaling) en Tsjechische, 
Slowaakse en de 
regionale Nederlandse TV 
programma’s 

HoTBIRD - 13° ooST

Veel Europees getinte 
programma’s, Italiaans, 
Spaans, Pools, Chinees, 
Roemeens en een groot 
aantal Arabische zenders 
(Oman TV, Sudan TV, 
Kuwait Space Channel, 
Saudi Arabian TV 1)

TüRkSAT - 42° ooST

Op deze satelliet zijn 
95% van alle Turkse 
programma’s te ontvangen 
en een must voor elke 
bewoner die geïnteresseerd 
is in Turkse TV en radio 
programma’s 

ASTRA 2 - 28,2° ooST

Alle Engelse publieke en 
commerciële zenders

eUTelSAT 7° ooST

Veel Turkse zenders

BADR 26° ooST

Veel Arabische zenders

voor sateLLiet-, tv- en radio- Zenderaanbod en prijZen teLefonie kijk 
op: www.hertZinGer.net en Geef Maarten Luther of uw postcode in, 
of bel met één van onze medewerkers 033 - 2570758
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HISpASAT 30° weST

Veel Portugese en Spaanse 
zenders
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sateLLiet teLevisie

besteL nú uw pakket via www.hertZinGer.net
of beL Met een van onZe Medewerkers: 033 2570758

• Meer dan 2000 vrij te 
ontvangen zenders

• Gemeenschappelijke 
schotels op het dak

• Geen eigen satellietschotel 
meer nodig

• Alle Nederlandse publieke 
en commerciële zenders

• Gratis installatie

• eerste maand gratis

• per maand opzegbaar

• HD settop box in 
bruikleen

• extra (HD)zenders tegen 
meerprijs

• Bij voldoende 
belangstelling wordt 
compleet pakket mogelijk  

• Internet

• Voordelig bellen

• eerste maand gratis

• per maand opzegbaar

nederLandse tv 
en settop box

internet 
en teLefoon++

3000
euro p/m1295

euro p/m300
euro p/m300

euro p/m
+

Wij staan 
voor u 
klaar!


