Glasvezel bedrijventerrein Mijdrecht
U wilt het beste en snelste internet voor uw bedrijf?
Doe dan mee! Want alleen bij voldoende aanmeldingen
wordt dit nieuwe moderne glasvezelnetwerk binnenkort
op uw bedrijventerrein gerealiseerd!

Verbinding
Kies jouw gewenste internet snelheid.
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Eenmalige activatiekosten: €495
Meld je aan voor 30 juli 2018 en we belonen je met 100% korting op de activatiekosten.

Optionele diensten
Vraag uw partner naar de mogelijkheden.

Premium (VLAN’s)

IP-VPN

Wilt u altijd 100% van de bestelde bandbreedte
kunnen gebruiken, kies dan voor een premium
verbinding. Voor tijdskritisch dataverkeer kunt u
gebruikmaken van extra premium VLAN’s.

Maak van uw vestigingen één geintegreerd, veilig en
betrouwbaar bedrijfsnetwerk. Met IP-VPN wordt al
uw data- en spraakverkeer intern afgehandeld van
en naar uw vestigingen. Al uw medewerkers hebben
altijd toegang tot alle bedrijfsinformatie en applicaties.

Vaste IP-adressen

Telefonie

Standaard heeft uw verbinding één vast IP-adres.
Indien u extra IP-adressen nodig heeft voor eigen
gebruik, kunt u uitbreiden met subnetten.

Het is ook mogelijk om te bellen via uw nieuwe stabiele
glasvezelverbinding. Zo kunt u onbeperkt bellen tegen
een vast tarief of afrekenen per minuut.
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Service Level Agreement (SLA)
Wij garanderen dat u altijd binnen 8 kantooruren
geholpen wordt. En met een SLA 24x7 wordt u 24 uur per
dag binnen 8 uur geholpen. Dus ook ‘s nachts en in het
weekend!
Standaard - 8 kantooruren

(Inclusief)

24x7 - 8 klokuren

(€25,- per maand)

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Aansluitadres en nummer
Postcode en plaats
Factuuradres en nummer

Router
U kunt gebruik blijven maken van uw huidige router
(mits geschikt) of een nieuwe laten installeren. Vraag
naar de mogelijkheden!
Ik gebruik mijn huidige router (mits geschikt)

Postcode en plaats factuuradres
Naam contactpersoon

M/V

Vast telefoonnummer

Ik kies een nieuwe router voor €225,Mobiel telefoonnummer

Installatie partner
Let op: Installatiekosten in overleg met partner.

Feka ICT BV

E-mail
Naam technisch contactpersoon

SolidQ IT BV

M/V

Telefoonnummer technisch contactpersoon

ERON Communicatie BV
KBA Automatisering

IBAN rekeningnummer

Addall IT Services
Plaats en datum ondertekening

Naam:
Handtekening:

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van de geselecteerde partner en CAIW Operator welke op de website van de
installatie partner staan vermeld. Daarnaast ben ik ervan op de hoogte dat deze overeenkomst een termijn kent van 12 maanden
na activatie en vervolgens per maand automatisch stilzwijgend wordt verlengd. Na de eerste termijn van 12 maanden is de
opzegtermijn één kalendermaand.

Weena 670

3012 Rotterdam

sales@infopact.nl

088 - 463 67 00

