ZAKELIJK
INTERNET VIA
GLASVEZEL

trined.nl/zakelijk

Supersnel, stabiel en veilig voor bedrijven
De basis van een zakelijk abonnement bestaat altijd uit internet met
minimaal 500 Mbps up- en downloadsnelheid. Met upgrade mogelijkheid naar 1.000 Mbps.

€ 55,-

500 MBPS

1.000 MBPS € 65,-

p/mnd

500 Mbps up/down

p/mnd

1.000 Mbps up/down

Ruim 20 jaar ervaring
Met onze ervaring weten wij als geen ander hoe belangrijk een snelle en stabiele internetverbinding
en een goede telefonische bereikbaarheid is voor jouw bedrijf.

Opties
Je abonnement is altijd flexibel en per maand aan te passen, ook gedurende het eerste jaar.

Zakelijk internet
met router

Zakelijk internet
zonder router

Draadloze router (bruikleen)

Bedoeld voor gebruik van eigen router

Altijd met één vast IPv4 adres

Standaard één vast IPv4-adres (uitbreidbaar)

IPv6 /56 subnet op elke glasvezelaansluiting

IPv6 /56 subnet op elke glasvezelaansluiting

PIN-over-IP certificering

PIN-over-IP certificering

Alarm-over-IP certificering

Alarm-over-IP certificering

7 dagen per week klantenservice

7 dagen per week klantenservice

Extra’s
Voor onze zakelijke klanten bieden wij een aantal extra opties. Zo kun je kiezen voor extra IP-adressen. Ook bieden wij gratis
Pin- en Alarm-over-IP garanties. Je krijgt altijd een gratis monteur die een zakelijke basisinstallatie verzorgt.

De voordelen van zakelijk glasvezel

Standaard 500 Mbps
upload/download

Combineer internet
met televisie

Beste service voor
zakelijke klanten

Je hoeft niet meer te kiezen

Televisie via coax of UTP.

Wij zijn 7 dagen per week

tussen kwaliteit en snelheid.

Televisie voor zakelijke klanten

beschikbaar. Heb je vragen?

Je verbinding blijft constant op

wordt gekozen in combinatie

Neem dan gerust contact op

alle apparaten.

met internet.

met de klantenservice.

Zakelijke telefonie
Deze flyer is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Anderzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

Je kunt voordelig met je huidige nummer bellen en
gebeld worden.
Aanvullende diensten zoals inkomende nummerweergave, voicemail
en doorschakelen zijn gratis. Ook bieden wij verschillende Business
VoIP oplossingen. Hiervoor kun je jouw gegevens achterlaten op
onze website en wij nemen dan contact met je op voor een passend
persoonlijk advies.

Combineer zakelijk internet
met televisie
Je kunt Televisie voor zakelijke klanten kiezen in
combinatie met- of zonder router.
Ben je een ZZP’er, heb je een klein of groot kantoor, praktijk,
sportschool of café? Voor ieder bedrijf voordelig zakelijk televisie
kijken. Bij TriNed is overstappen wel heel eenvoudig. Wij bieden
namelijk televisiediensten aan via zowel de coaxkabel (digitale
tv) als de UTP-kabel (interactieve tv). Meestal is het niet nodig
om de kabels te vervangen. Neem je televisie van TriNed, dan
ontvang je tevens gratis de TriNed TV App.

Met router
Digitale televisie via de coaxkabel

Zonder router
Digitale televisie via de coaxkabel

Interactieve televisie via de UTP-kabel

TriNed Multi
Eigenaar van meerdere wooneenheden en heb je een televisiesignaal nodig? Bijvoorbeeld op een vakantiepark,
zorginstelling, camping of hotel? Dat kan met TriNed Multi!
Net zoals onze reguliere televisiediensten is TriNed Multi alleen af te nemen in combinatie met een TriNed zakelijk
internet pakket. Volgens de Auteurswet mag je tv-beelden alleen in een zakelijke omgeving vertonen wanneer je
toestemming hebt van de programmamakers, zoals omroepen en producenten.
Deze toestemming regel je met een licentie van Videma en deze licentie is inbegrepen bij TriNed Multi.

Persoonlijk advies nodig? bel met ons

0880 80 3080

Wij zijn 7 dagen per week beschikbaar. ma t/m vr 08:00 tot 21:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 21:00 uur.

INTERNET
MET ROUTER

Eenmalig

p/mnd

ZONDER ROUTER

Eenmalig

p/mnd

500/500 MBPS
1.000/1.000 MBPS

€ 75,€ 75,-

€ 55,€ 65,-

500/500 MBPS
1.000/1.000 MBPS

€ 75,€ 75,-

€ 55,€ 65,-

Inclusief

Inclusief

Inclusief

Inclusief

€ 45,€ 45,-

€ 17,50
€ 32,50

1 IPv4 adres en 1 IPv6 adres

1 IPv4 adres en 1 IPv6 adres
8 IPv4 adressen
16 IPv4 adressen

PINNEN EN ALARM
Pinnen-over-IP
Alarm-over-IP AL1
Alarm-over-IP AL2 (met GPRSM SIM)

Eenmalig

p/mnd

Inclusief

Inclusief

Inclusief

Inclusief

€ 55,-

€ 22,50

Eenmalig

p/mnd

€ 25,€ 45,-

€ 2,50
€ 10,-

GRATIS

GRATIS

TELEFONIE
Telefonie PSTN (met 1 telefoonnummer)
ISDN2 (met 2 telefoonnummers)
Nummer porteren

TARIEVEN
Vaste nummers NL
Starttarief: € 0,06
Minuuttarief: € 0,03

TriNed onderling bellen
Starttarief:
GRATIS
Minuuttarief: GRATIS

Mobiele nummers NL
Starttarief: € 0,06
Minuuttarief: € 0,07

TELEVISIE
DIGITALE TV - DVB-C

Eenmalig

p/mnd

Basispakket

€ 0,-

€ 11,57

TriNed TV App GRATIS

INTERACTIEVE TV

Eenmalig

p/mnd

Basispakket (incl. 1 interactieve ontvanger en DVB-C)
Extra interactieve ontvanger(s), per stuk
Interactief Plus (Opnemen, pauzeren & terugkijken)

€ 15,€ 15,€ 0,-

€ 14,88
€ 3,31
€ 4,13

1e smartcard GRATIS

extra smartcard(s) € 20,66 per stuk

EXTRA ZENDERS
Familiepakket (incl. ESPN Compleet en Film1) € 11,85
ESPN Compleet

p/mnd

€ 12,40 p/mnd

INSTALLATIE
Inclusief gratis zakelijke basisinstallatie

Ziggo Sport Totaal

€ 12,40

p/mnd

Erotiek

€ 8,26

p/mnd

