Sander de Boer

Tuesday, November 9, 2021 at 14:24:02 Central European Standard Time

Onderwerp: FW: Hij is er! De nieuwe iPhone 13
Datum:
dinsdag 9 november 2021 om 14:22:06 Midden-Europese standaardEjd
Van:
Sander de Boer <mail@sanderdeboer.com>

Van: Vodafone <nieuwsbrief@informaEe.vodafone.nl>
Beantwoorden - Aan: "nieuwsbrief@informaEe.vodafone.nl" <nieuwsbrief@informaEe.vodafone.nl>
Datum: vrijdag 17 september 2021 om 14:09
Aan: Sander de Boer <mail@sanderdeboer.com>
Onderwerp: Hij is er! De nieuwe iPhone 13

Pre-order je nieuwe iPhone 13!
Yes! Geduld wordt beloond, want je kunt nu de iPhone 13, de iPhone 13
mini, de iPhone 13 Pro of de iPhone 13 Pro Max pre-orderen! Weet jij al
voor welk model je gaat? Pre-order 'm nu, dan weet je zeker dat jij ‘m als
één van de eerste hebt!
Haal alles uit jouw nieuwe iPhone met ons Red Unlimited 5G abonnement.
Pre-order nu

Ben je nog niet verlengbaar? Kijk dan op
https://www.vodafone.nl/abonnement/extra-opties/next voor de voorwaarden
om tijdens je contract vervroegd te verlengen
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iPhone 13 128GB

Onbeperkt data

Onbeperkt data

Onbeperkt bellen

Onbeperkt bellen

p.mnd.

€68

+ eenmalig €48

p.mnd.

€63

+ eenmalig €48

Bekijk deze aanbieding

iPhone 13 Pro 128 GB

Onbeperkt data

Onbeperkt data

Onbeperkt bellen

Onbeperkt bellen

p.mnd.

€75

+ eenmalig €120

p.mnd.

€70

+ eenmalig €120

Bekijk deze aanbieding
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iPhone 13 mini 128 GB

12.5 GB

25 GB

Onbeperkt bellen

Onbeperkt bellen

p.mnd.

€56,5

p.mnd.

0 + eenmalig €48

€51,5

0 + eenmalig
€48

Bekijk deze aanbieding

iPhone 13 Pro Max
128GB

Onbeperkt data

Onbeperkt data

Onbeperkt bellen

Onbeperkt bellen

p.mnd.

€75

+ eenmalig €216

p.mnd.

€70

+ eenmalig €216

Bekijk deze aanbieding

Bijvoorbeeld iPhone 13

Page 3 of 5

Totale
toestelkosten

Eenmalige
betaling

Totaal
kredietbedrag

Termijn
bedrag

Duur
overeenkomst

Debetrentevoet
JKP

€840

€48

€792

€33

24 maanden

0%

Het krediet wordt aangeboden door Vodafone Financial Services B.V. Wij geven geen advies over het
krediet. Je dient zelf te bepalen of het telefoonkrediet aansluit bij jouw persoonlijke omstandigheden.

Exclusief bij pre-order:
€ 80 korting op Apple
AirPods Pro
Als je een van de iPhone 13 toestellen
bestelt tussen vrijdag 17 September
14:00 en vrijdag 24 September 07:59
uur, ontvang je uiterlijk 27 September
een unieke voucher code en een link
naar de shop waar je je AirPods Pro
kunt bestellen. Met deze unieke voucher
code betaal je niet €239 maar €159!

Haal alles uit 5G
De iPhone 13 is natuurlijk ook
geschikt voor 5G. 5G zit
standaard in al onze Red
abonnementen. Ontdek samen
met de iPhone 13 wat er allemaal
mogelijk is: supersnel video’s
streamen, betere ervaring door
grotere netwerk capaciteit en
ultrakorte reactietijden.
Lees meer over 5G

Lees hier alle feiten
Alles weten over de nieuwe
iPhone voordat je een keuze
maakt? Wij hebben alle feitjes al
voor je klaar staan.
Lees verder
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Wat vind je van deze e–mail?

Zeer ontevreden

Zeer tevreden

My Vodafone
Shop
Afmelden
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