Internet pre firmy
Spoľahlivý internet na tej najlepšej technológii dostupnej
na vašej adrese aj s možnosťou záložného pripojenia.
Služba ponúka stabilný a rýchly internet, s ktorým sa nemusíte báť výpadkov,
ktoré by mohli ohroziť vaše podnikanie.

Hlavné výhody:
Výber z 2 typov koncových zariadení Mikrotik, ktoré
sa líšia výkonom a počtom dostupných portov.
Podpora viacerých spôsobov pripojenia podľa dostupnosti
pokrytia vrátane mikrovlnného 60 GHz pripojenia.

Rýchlosť až do 600 Mbps.

Automatické prepnutie na Záložný internet pre firmy
v prípade neočakávaného výpadku na primárnom pripojení.

SLA Plus pre lepšiu dostupnosť služby a dobu opravy.

Dodatočné IP adresy pre potreby firemnej infraštruktúry.

DDoS ochrana proti hrozbám útokov z internetu
na ochranu vášho podnikania.
Prístup na biznisportal.orange.sk s prehľadom o službe
Internet pre firmy a možnosťou nastaviť si parametre
koncového zariadenia.
Inštalácia profesionálnymi technikmi.

Vieme pripojiť vaše kancelárie, prevádzky, sklady, obchody prakticky
kdekoľvek na celom Slovensku.
Viac informácií získate u vášho obchodného zástupcu.

K Internetu pre firmy vám odporúčame
tieto doplnkové služby:
Dodatočné IP adresy – viac IPv4 adries v prípade, ak ich potrebujete
na plnohodnotné využitie vašej firemnej siete, služba obsahuje rozsah /29.
DDoS ochrana pre Internet pre firmy – ochrana proti DDoS útokom z internetu,
ktoré môžu zahltiť vašu infraštruktúru, a môžu tak spôsobiť jej výpadok,

SLA Plus – vyššia garantovaná dostupnosť služby.

Ponúkame nasledovné účastnícke programy k Internetu pre firmy:
Objem predplatených dát

Podporované spôsoby
pripojenia

Maximálna teoreticky
dosiahnuteľná rýchlosť
sťahovania/odosielania dát2

Internet pre firmy Basic

Neobmedzený

60GHz, vDSL, Optik partner

10/1 Mbit/s

Internet pre firmy Basic Plus

Neobmedzený

60GHz, vDSL, Optik partner

30/5 Mbit/s

Internet pre firmy Optimal

Neobmedzený

60GHz, vDSL, Optik partner

50/10 Mbit/s

Internet pre firmy Optimal Plus

Neobmedzený

60GHz, Optik partner

100/20 Mbit/s

Internet pre firmy Premium

Neobmedzený

60GHz, Optik partner

300/50 Mbit/s

Internet pre firmy Premium Plus

Neobmedzený

Optik partner

600/100 Mbit/s

Účastnícky program

Mesačný poplatok
Účastnícky program

Zmluva s viazanosťou
24 mesiacov

Zmluva bez viazanosti

Zmluva s viazanosťou
48 mesiacov

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Internet pre firmy Basic

20 €

24 €

17 €

20,40 €

14 €

16,80 €

Internet pre firmy Basic Plus

30 €

36 €

25,50 €

30,60 €

21 €

25,20 €

Internet pre firmy Optimal

45 €

54 €

38,25 €

45,90 €

31,50 €

37,80 €

Internet pre firmy Optimal Plus

60 €

72 €

51 €

61,20 €

42 €

50,40 €

Internet pre firmy Premium

80 €

96 €

68 €

81,60 €

56 €

67,20 €

Internet pre firmy Premium Plus

100 €

120 €

85 €

102,00 €

70 €

84 €

Aktivačný (inštalačný) poplatok
Použitá prístupová technológia

Zmluva bez viazanosti

Zmluva s viazanosťou
24 mesiacov

Zmluva s viazanosťou
48 mesiacov

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

60 GHz mikrovlnné pripojenie

900 €

1080 €

450,00 €

540 €

90,00 €

108 €

4G sieť (fLTE)

122 €

146,40 €

61,00 €

73,20 €

12,20 €

14,64 €

vDSL

90 €

108 €

45,00 €

54 €

9,00 €

10,80 €

Optik Partner

90 €

108 €

45,00 €

54 €

9,00 €

10,80 €

Varianty služby sú nezávislé od použitého spôsobu pripojenia,
tzn. každý účastnícky program je spoločný pre všetky typy pripojenia.*
* Vybrané spôsoby pripojenia nemusia byť dostupné pre konkrétny variant služby.

K službe Internet pre firmy ponúkame aj možnosť záložného pripojenia, a to pomocou
doplnkovej služby Záložný internet pre firmy. Záložné pripojenie je poskytované
na tom istom routeri, ako primárne pripojenie. Výhodou tejto služby je to, že v prípade
výpadku na hlavnom pripojení sa zariadenie automaticky v priebehu sekúnd prepne
na záložné pripojenie a vy tak môžete pokračovať v práci, často bez toho, aby ste si
čokoľvek všimli. V ponuke záložného pripojenia máme nasledovné účastnícke programy:
Objem predplatených dát

Podporované spôsoby
pripojenia

Maximálna teoreticky
dosiahnuteľná rýchlosť
sťahovania/
odosielania dát2

Záložný internet pre firmy Basic

Neobmedzený

4G, vDSL

10/1 Mbit/s

Záložný internet pre firmy Basic Plus

Neobmedzený

4G, vDSL

30/5 Mbit/s

Záložný internet pre firmy Optimal

Neobmedzený

4G, vDSL

50/10 Mbit/s

Záložný internet pre firmy Optimal Plus

Neobmedzený

4G

100/20 Mbit/s

Účastnícky program

Mesačný poplatok
Účastnícky program

Zmluva bez viazanosti

Zmluva s viazanosťou
24 mesiacov

Zmluva s viazanosťou
48 mesiacov

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Záložný internet pre firmy Basic

10 €

12 €

8,50 €

10,20 €

7€

8,40 €

Záložný internet pre firmy Basic
Plus

15 €

18 €

12,75 €

15,30 €

10,50 €

12,60 €

Záložný internet pre firmy Optimal

23 €

27,60 €

19,55 €

23,46 €

16,10 €

19,32 €

Záložný internet pre firmy Optimal
Plus

30 €

36 €

25,50 €

30,60 €

21,00 €

25,20 €

Povolené kombinácie primárneho a záložného pripojenia sú:
Možné kombinácie
podľa typu pripojenia

Záložné pripojenie
60GHz

4G (fLTE)

vDSL

Optik Partner

60 GHz
Primárne
pripojenie

vDSL
Optik Partner

Okrem záložného internetu je k službe možné doaktivovať tieto doplnkové služby:
Doplnková služba

Mesačný poplatok

SLA Plus

10 € bez DPH

12 € s DPH

Dodatočné IP adresy

10 € bez DPH

12 € s DPH

DDoS ochrana pre Internet pre firmy

30 € bez DPH

36 € s DPH

K službe internet pre firmy ponúkame na prenájom jeden z 2 typov koncových zariadení (routerov) značky Mikrotik, ktoré sa líšia
svojim výkonom a počtom portov. V rámci služby inštalujeme aj modem/anténu, a to v závislosti od použitého typu pripojenia.

Mesačné nájomné
Zariadenia

Zmluva bez viazanosti

Zmluva s viazanosťou
24 mesiacov

Zmluva s viazanosťou
48 mesiacov

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Mikrotik RBD53iG-5HacD2HnD
(router)

4€

4,80 €

4€

4,80 €

4€

4,80 €

Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD
(router)

9€

10,80 €

9€

10,80 €

9€

10,80 €

Duobox (4G vonkajšia/vnútorná
jednotka)

8€

9,60 €

8€

9,60 €

8€

9,60 €

Vonkajšia jednotka pre 60 GHz

12 €

14,40 €

12 €

14,40 €

12 €

14,40 €

2,50 €

3€

2,50 €

3€

2,50 €

3€

Zyxel VMG 3927 (modem/router)

Mikrotik RBD53iG-5HacD2HnD
(router)

Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD
(router)

Duobox
(4G vonkajšia/vnútornájednotka)

Ukážky inštalácii:

Viac informácii na infolinke: 0908 908 908.

Meno predajcu:
Tel. číslo:

Vonkajšia jednotka
pre 60 GHz

Zyxel VMG 3927
(modem/router)

