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Managed Router Overeenkomst

Router

Cisco 860

Cisco 880

Cisco 1900

Cisco 2900

50 Mbps (NAT)

100 Mbps (NAT)

150 Mbps (NAT)

250 Mbps (NAT)

Bijzonderheden

-

-

-

-

Geschikt voor internet toegang

Ja

Ja

Ja

Ja

Geschikt voor IPv6

Ja

Ja

Ja

Ja

Geschikt voor VPN

Nee

Ja

Nee

Ja

Geschikt voor QoS

Nee

Nee

Nee

Nee

Monitoring

Nee

Nee

Nee

Nee

Upgrades

Ja

Ja

Ja

Ja

Changes

Ja

Ja

Ja

Ja

Back-up configuratie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Silver SLA abonnement

Volgende werkdag

Volgende werkdag

Volgende werkdag

Volgende werkdag

Gold SLA abonnement

24/7 binnen 8 uur

24/7 binnen 8 uur

24/7 binnen 8 uur

24/7 binnen 8 uur

Specificaties
Ethernet over glasvezel met max. snelheid

Remote management

Hardware replacement
Pro-actief lifecycle

Kies uw Router, de SLA en de periode van het lease contract
Router

Cisco 860

Cisco 880

Cisco 1900

Cisco 2900

Silver SLA abonnement
36 maanden lease contract

€ 35,- p/mnd
€ 99,- eenmalig

€ 45,- p/mnd
€ 99,- eenmalig

€ 70,- p/mnd
€ 99,- eenmalig

€ 150,- p/mnd
€ 99,- eenmalig

60 maanden lease contract

€ 30,- p/mnd
€ - eenmalig

€ 40,- p/mnd
€ - eenmalig

€ 60,- p/mnd
€ - eenmalig

€ 130,- p/mnd
€ - eenmalig

36 maanden lease contract

€ 50,- p/mnd
€ 99,- eenmalig

€ 60,- p/mnd
€ 99,- eenmalig

€ 95,- p/mnd
€ 99,- eenmalig

€ 175,- p/mnd
€ 99,- eenmalig

60 maanden lease contract

€ 45,- p/mnd
€ - eenmalig

€ 55,- p/mnd
€ - eenmalig

€ 85,- p/mnd
€ - eenmalig

€ 155,- p/mnd
€ - eenmalig

Gold SLA abonnement

Elke router wordt volledig geconfigureerd en direct klaar voor gebruik geleverd.
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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

SIGNET B.V.
POSTBUS 28049, 5602 JA EINDHOVEN
SCIENCE PARK 5218, 5692 EG SON
T: +31 (0)40 707 4 907
INFO@SIGNET.NL

IBAN NL66 INGB 0676306403
BIC INGBNL2A
KVK 17089930
BTW NL804326368B01
WWW.SIGNET.NL

Uw gegevens
Uw klantnummer
Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
Uw referentie voor deze aanvraag (max. 35 tekens)

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

Voorwaarden
Alle bedragen zijn in Euro's en exclusief BTW.
Facturatie geschiedt vooraf. U ontvangt een kwartaalfactuur als de som van de abonnementen per maand € 50,- (exclusief BTW) of meer bedraagt.
Anders ontvangt u een jaarfactuur. Indien u gebruik maakt van een VoIP abonnement, dan ontvangt u maandelijks een factuur.
Afhankelijk van de keuze van het abonnement bedraagt de minimale contractduur 36 of 60 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:

06-02-2017

Plaats:

Mail uw formulier(en) naar sales@signet.nl
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de bij de kamer van koophandel te eindhoven gedeponeerde algemene
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