
Telenet for Business

Supersnel en voordelig internet 

Business Internet is een eenvoudige en voordelige internetoplossing 

voor KMO’s en zelfstandigen. Het is beschikbaar in twee handige 

pakketten, van snel tot supersnel internet, met of zonder vast IP-adres.

Uw voordelen

Veelzijdig internet > Downloadsnelheid tot 200 Mbps

>  1 variabel of vast IP-adres

>  Inbegrepen datavolumes tot 3 TB/maand

>  Inclusief domein .be en webruimte

>  Van 8 tot 20 mailboxen inbegrepen

>  Gratis toegang tot meer dan 1.200 Telenet Hotspots en 800.000 Telenet Homespots

Betrouwbaar en veilig >  Gratis Telenet Internet Security Pack voor 8 computers

>  Telenet Anti-Virus™ en Anti-Spam™ op alle mailboxen

Eenvoudig en efficiënt >  Beheer via een beveiligde webinterface

>  Eenvoudige installatie zonder interferentie met uw telefonieverkeer

>  Makkelijke upgrades naarmate uw internetbehoeften toenemen

Persoonlijke hulp van de A-Desk De meest persoonlijke helpdesk ooit, speciaal voor kleine bedrijven en zelfstandigen

>  Zelf kiezen welke adviseur u wilt spreken op telenet.be/adesk:  

uw vaste adviseur of de adviseur die eerst beschikbaar is

>  Mogelijkheid om u door een adviseur te laten opbellen

>  Zowel administratieve als technische adviseurs

>  Onze adviseurs overal binnen handbereik met de gratis A-desk-app
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CONTACT  0800/66 066 - telenet.be/business

Telenet for Business

Business Internet

Specificaties 

Opties

BUSINESS INTERNET 120 BUSINESS INTERNET 200 PLUS

Bandbreedte

>  Downstreamsnelheid* 120 Mbps 200 Mbps 

>  Upstreamsnelheid 6 Mbps 10 Mbps

Technische specificaties

>  Toegangstechnologie Coax Coax

>  Aanbevolen aantal gebruikers Max. 5 Onbeperkt**

>  Type IP-adres Variabel Vast

>  Aantal vaste IP-adressen - 1

>  Transfervolume 2 TB 3 TB

>  Webruimte 250 MB 1 GB

>  Aantal mailboxen 8 x 5 GB 10 x 5 GB

>  Anti-virus

>  Anti-spam

>  Webmail

>  Auto-reply

€ 46,9 € 73,4

Inbegrepen: aan te geven tijdens uw bestelling

>  Telenet Internet Security Pack gratis van 1 tot 8 PC’s

>  Hotspot-toegang gratis*

 >  Subdomein uwbedrijf.telenet.be gratis

 >  Domeinnaam .be 1 domein gratis

Te beheren via Mijn Telenet

>  Extra datavolume € 0,41 per GB

>  Extra mailbox € 1,24 per mailbox

>  Extra webruimte € 1,69 per MB

>  Domeinnaam .com/org/.net/.eu €4,13 per maand per domein

* Telenet behoudt zich het recht om de aanbieding van de dienst (1) (tijdelijk) te beëindigen of aan te rekenen wanneer Telenet in alle redelijkheid gelooft dat de gegevensoverdracht  

via onze dienst buitensporig is (meer dan 2 gigabyte per maand per gebruiker) of (2) te beëindigen wanneer de dienst gebruikt wordt voor criminele of illegale activiteiten.

 Prijzen exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen.

*  Theoretische snelheden: werkelijke snelheid kan beïnvloed worden door verkeer op het internet en andere technische factoren.

** Door gebruik te maken van een router.


