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Managed Router

Signet biedt Managed Routers als aanvullende dienst op haar connectiviteitsportfolio. Met een Managed Router leveren we
end-to-end connectiviteits- en beheerdiensten. Zo monitoren wij de beschikbaarheid van uw verbinding, verzamelen we trends
omtrent de bandbreedte en voeren we op uw verzoek aanpassingen door aan bijvoorbeeld QoS instellingen. Daarnaast draagt
Signet zorg voor het bijwerken van de firmware en het veilig stellen van uw configuratie.
Indien een router defect raakt zal Signet deze vervangen volgens de afgenomen SLA. Standaard is de SLA Silver inbegrepen die recht
geeft op vervanging de volgende werkdag en support tijdens kantooruren. Wanneer u kiest voor SLA Gold krijgt u 24x7 support en
wordt, waar nodig, een vervangende router binnen 8 uur geleverd.
Signet heeft voor elk type connectiviteit een router beschikbaar geschikt voor verschillende bandbreedtes.
Router

Geschikt voor

Bandbreedte

Prijs per maand

Cisco C881

Ethernet (Fiber, FttH, FttO)

Tot 100Mbit

€ 45,-

Cisco C891F

Ethernet (Fiber, FttH, FttO)

Tot 150Mbit

€ 60,-

FortiGate 60E

Ethernet (Fiber, FttH, FttO)

Tot 1.000Mbit

€ 70,-

Cisco C887VA

DSL (niet bonded varianten)

Tot 100Mbit

€ 45,-

Cisco C897VAB

DSL (alle varianten)

Tot 150Mbit

€ 80,-

Cisco C881G-4G

Ethernet én 4G

Tot 100Mbit

€ 70,-

DSL én 4G

Tot 100Mbit

€ 75,-

Cisco C887VAG-4G

Selectie

De eenmalige kosten voor het configureren, testen en verzenden bedragen € 175,- per Managed Router.
De Cisco C880 en C890 series kunnen voorzien tot 10 IPSEC VPN verbindingen, de FortiGate 60E tot 100 VPN’s.
Indien IPSEC VPN verbindingen worden geactiveerd zal ongeveer de helft van de genoemde bandbreedte beschikbaar zijn.
Ik kies voor €15,- per maand per router extra voor SLA Gold.
Indien wenselijk kunnen aanvullende componenten zoals een 19” rackmount of externe antennes worden afgenomen.
Neem hiervoor contact op met uw accountmanager of sales@signet.nl
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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing
de bij de kamer van koophandel te eindhoven gedeponeerde algemene
voorwaarden onder nr.17089930 waarvan wij u op aanvraag kostenloos een
exemplaar verstrekken. Zie ook www.signet.nl
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Uw gegevens
Uw klantnummer
Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
Uw referentie voor deze aanvraag (max. 35 tekens)

Waar mag uw router worden afgeleverd?
Straatnaam & huisnummer
Postcode & plaats

Voorwaarden
Alle bedragen zijn in Euro's en exclusief BTW. Facturatie geschiedt per kwartaal vooraf.
De minimale contractduur bedraagt 36 maanden, daarna wordt het contract met telkens 1 maand verlengd. U kunt schriftelijk opzeggen met een
opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode. De overeenkomst komt tot stand nadat Signet de aanvraag
schriftelijk heeft bevestigd. Wij behouden ons het recht voor aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren. Op alle diensten zijn de algemene
leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Oost-Brabant onder nummer 17089930. In afwijking
van de Algemene Leveringsvoorwaarden is de aansprakelijkheid voor deze Overeenkomst beperkt tot 12 x het abonnementsbedrag dat per maand
is verschuldigd.

Ondertekening en verzending naar Signet
Door ondertekening verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en daarmee akkoord te gaan.
handtekening

Naam:
Datum:

03-08-2018

Plaats:

Mail uw formulier(en) naar sales@signet.nl
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