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4G/5G MOBIEL INTERNET VOOR HET MKB

Mobiel internet wordt in het MKB steeds vaker gebruikt als primair internet (Fixed Wireless Access) in plaats van
een ADSL-, VDSL- of glasvezelverbinding. Door de hoge mate van flexibiliteit, de eenvoudige opzet en snelheid
van de verbinding worden 4G of 5G gebaseerde internetverbindingen gebruikt in allerlei toepassingen, ook in
landelijke gebieden en voor tijdelijke of vaste bedrijfslocaties. Speciaal voor deze toepassing heeft Comgate een
All-in One Solution samengesteld: 4G/5G Mobiel Internetpakket voor het MKB.
Door de abonnementsvorm is er géén voorinvestering in hardware meer nodig. Deze mobiele internetoplossing
biedt 24/7 stabiel en snel internet mogelijk via zowel vaste internetverbinding (WAN), als 4G en WiFi.
De oplossing wordt u volledig voor-geconfigureerd toegestuurd. Ideaal voor het MKB.
4G/5G oplossing
Altijd en overal internet waar u zich ook bevindt. Steeds meer bedrijven kiezen voor een 4G / 5G oplossing,
oftewel draadloze connectiviteit. Als expert op het gebied van hardware en connectiviteit helpt Comgate u graag
met een All-in One oplossing. Wij maken de combinatie van hardware, accessoires en connectiviteit.
Per toepassing hebben wij gekeken naar de meeste geschikte hardware en databundel die voldoen aan uw
wensen en behoefte. Ideaal aan het 4G/5G Mobiel internet voor het MKB pakket is dat u dit maandelijkse betaalt
in een abonnementsvorm. Gedurende de looptijd profiteert u van onze service en expertise.
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4G/5G MOBIEL INTERNET
VOOR HET MKB PAKKET ELEMENTEN
Het 4G/5G Mobiele internetpakket voor MKB van Comgate bestaat uit de combinatie van geselecteerde hardware
en connectiviteit voor uw bedrijf. Hieronder vindt u de elementen van het pakket per categorie.
5G Hardware
De TCL LINKHUB 5G Home Station is ontworpen als een lichtgewicht, draagbare router voor toegang tot de
volgende generatie netwerksnelheden thuis en op het werk. Het apparaat ondersteunt slimme dual-band wifi met
4X4 MU-MIMO-technologie die de dekking aanzienlijk vergroot, stabiele hogesnelheidsverbindingen onderhoudt
en tot 1000 gelijktijdige verbindingen ondersteunt, waardoor het perfect is voor thuis, kleine bedrijven, live
evenementen en meer.
Eigenschappen TCL Linkhub 5G Home Station:
n

Qualcomm Snapdragon X55-chipset

n

5G downloadsnelheid tot 2,8 Gbps

n

Dual-band wifi met 4X4 MU-MIMO

n

Ondersteunt tot 1000 gelijktijdige verbindingen

n

Wi-Fi-snelheid: AX3600

n

Poorten: 1 Wan / Lan 2.5GE +1 Lan GE-poort | 1 RJ11

Razendsnel internet met 5G
De TCL LINKHUB 5G-router is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon X55-chipset en ondersteunt
5G-connectiviteit tot 2,8 Gbps en de nieuwste Wi-Fi 6-technologie voor snelheden tot 3,6 Gbps, genoeg
bandbreedte voor gebruikers om een 1 Gbps HD-film in slechts 3 seconden te downloaden - bijna 10 keer de
snelheid van 4G LTE.
Uitbreiding
U heeft de mogelijkheid om de hardware van het 4G/5G Mobiele internetpakket voor het MKB uit te breiden met
een Access point of switch. Informeer bij onze sales afdeling naar de mogelijkheden.
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CONNECTIVITEIT NL
Echt Onbeperkt data
In het 4G/5G Mobiele Internetpakket voor het MKB beschikt u over een Onbeperkt data abonnement. Dit
abonnement biedt de hoogste datasnelheid van T-Mobile via 4G en 5G in Nederland, zonder limitering*. Dit
abonnement heeft geen dagelijkse datalimiet (van 5GB bijv) en hoeft u niet per sms of andere melding in een
portal te (her)activeren.
*Fair Use Policy
Hoewel Klant ‘onbeperkt data’ tot zijn beschikking heeft, hanteren wij wel een zogenaamde fair use policy. Deze
houdt in dat Klant de SIM/SIMs ‘verstandig’ gebruikt en de SIM/SIMs niet heel zwaar belast. Voorbeelden van hele
zware belasting zijn het (bijna) continu streamen van beelden (bv camera / Netflix) en het (bijna) continu downof uploaden van zware applicaties en/of content (bv via bit-torrents). U heeft per maand een ruime FUP van 1 TB.
Indien Comgate en/of de netwerk operator die de SIM/SIMs heeft verstrekt van mening is (zijn) dat er te veel data
gebruikt wordt (het datagebruik heeft bv een negatieve invloed op het functioneren van het mobiele data netwerk),
dan kan dit tot het deactiveren van een of meerdere SIMs leiden.
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SERVICE & GARANTIE

Service
U verdient de beste service. Een IoT Service Provider die de zakelijke markt kent. Bij ons krijgt u altijd direct een
medewerker aan de lijn die u persoonlijk en deskundig te woord staat. We helpen u direct met de zaken waar
u zich niet druk om wilt maken, zodat u zich kunt focussen op uw onderneming, of dat van uw klant. U krijgt
niet alleen de service, maar ook de betrouwbaarheid die u verdient door de samenwerking met betrouwbare
netwerken.
Door ons jarenlange ervaring in IoT en kennis van hardware, hebben we veel ervaring opgedaan in verschillende
branches. Voor uw 4G/5G Mobiele internet pakket voor het MKB profiteert u van de Service Level Agreement;
Office Hours. Voor een aanvullend service niveau kunt u contact opnemen met sales@comgate.io
Inhoud Comgate Service Level Agreement
Type

Service Level
Agreement

Service
Windows

KPI:
Beschikbaarheid

KPI:
Respnstijd

KPI:
Hersteltijd

Kosten:
per router per maand

A

Always Online

24 x 7

99,70 %

< 2 uur

< 4 uur

€ 5,00

N

Next Business Day

Kantoortijden

99,40 %

< 6 uur

< 8 uur

€ 2,50 		

O

Office Hours

Kantoortijden

95,00 %

< 8 uur

< 24 uur

_

* Zowel bij SLA N als bij SLA O gelden de uren binnen de kantoortijden. Alleen SLA A (Always Online)
wordt berekend op basis van klokuren.
Garantie
Wij doen er alles aan om de uptime van de Dienst zo hoog mogelijk te houden. Dit doen we enerzijds door onze
uitgebreide services en anderzijds door kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Indien een apparaat toch
defect gaat, valt het altijd binnen de garantievoorwaarden. Dit betekent dat u kosteloos een nieuw apparaat
toegestuurd krijgt. Het kapotte apparaat moet worden aangemeld bij RMA procedure. U ontvangt een RMA
formulier bij het ontvangen van het nieuwe apparaat, waarmee u het kapotte apparaat naar ons kunt retourneren.
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TARIEVEN & LOOPTIJD

Tarieven
Ideaal aan uw 4G/5G Mobiele internetpakket voor het MKB is dat u dit maandelijks betaalt in een
abonnementsvorm, waardoor een voorinvestering niet meer nodig is. Gedurende de looptijd profiteert u van onze
service en expertise. De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van de looptijd;
• 12 maanden á € 99,- p/m (excl. BTW).
• 24 maanden á € 85,- p/m (excl. BTW).
• 36 maanden á € 70,- p/m (excl. BTW).
Looptijd
Na afloop van het contract loopt het abonnement automatisch door. U kunt vanaf dat moment maandelijks
opzeggen
Opzeggen en pakket retourneren:
Indien u wilt opzeggen doet u dit schriftelijk, uiterlijk 4 werkdagen voor het eind van de kalendermaand. De
beëindigingsdatum van een 4G/5G Mobiele internetpakket voor het MKB is altijd de laatste dag van een
kalendermaand. Op de factuur die u achteraf ontvangt, vindt u de abonnementskosten per kalendermaand naar
rato terug.
Na afloop van de huurperiode kunt u het 4G/5G Mobiele internetpakket voor het MKB retourneren aan:
Comgate
T.a.v. afdeling RMA
Haagse schouwweg 6
2332 KG Leiden
Indien er onderdelen uit het pakket beschadigd zijn, ontvangt u van ons een overzicht van de kosten.
Stuur het pakket tijdig retour: uiterlijk 2 weken na afloop van de afgesproken huurperiode.
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MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over onze een 4G/5G Mobiel internetpakket voor het MKB, 4G hardware of connectiviteit?
Neem dat contact op met onze klantenservice de Business Servicedesk via het nummer +31 (0) 85 111 0839.

Bedrijfsgegevens
Comgate
Haagse Schouwweg 6
2332 KG Leiden
+31 (0) 85 111 0839
sales@comgate.nl
KVK: 17252210
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