Vyberte si Biznis NET
podľa dostupnej
technológie a zrýchlite
svoje podnikanie
RÝCHLOSŤ (Mb/s)

CENA/MESAČNE

Biznis OptikNET MAX

1 000/200

30,90 €

Biznis OptikNET XXL

600/120

25,90 €

Biznis OptikNET XL

450/90

23,90 €

Biznis OptikNET L

300/60

19,90 €

Biznis OptikNET M

60/12

13,90 €

RÝCHLOSŤ (Mb/s)

CENA/MESAČNE

Biznis KlasikNET XXL

90/10

25,90 €

Biznis KlasikNET XL

60/9

23,90 €

Biznis KlasikNET L+

40/8

20,90 €

Biznis KlasikNET M+

25/5

17,90 €

Biznis KlasikNET M

10/2

13,90 €

RÝCHLOSŤ (Mb/s)

CENA/MESAČNE

Biznis KlasikNET XL

15+/1

23,90 €

Biznis KlasikNET M+

8/1

17,90 €

Biznis KlasikNET M

4/05

13,90 €

OPTIKA

VDSL

ADSL

Prečo si vybrať Biznis NET?
• Denný neobmedzený dátový mobilný balík počas výpadku.
• Odstránenie poruchy do 24 hodín a nonstop technická linka 0800 123 369, voľba 3.
• Zvýšená rýchlosť upstreamu (odosielania dát) na optickej a VDSL technológii.
• Prémiová starostlivosť T-Master.
• OnNet Security.
• Kvalitný prémiový router.
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Výhody služby
Biznis NET
STABILITA A RÝCHLOSŤ

Popri zvýšenej rýchlosti sťahovania získavate aj rýchlejšie
odosielanie dát všade tam, kde je to technicky možné. Na
optike až dvojnásobne.

TRANSPARENTNOSŤ

S novým Biznis NETom si vyberiete program, ktorý vám
najlepšie vyhovuje, a platíte len za to, čo skutočne využívate.

ROUTER

Súčasťou všetkých programov je prémiový router, ktorý je
výkonnejší, rýchlejší a má lepšie pokrytie Wi-Fi signálom.

BEZPEČNOSŤ BIZNISU
NA PRVOM MIESTE

Súčasťou služby Biznis NET je OnNet Security –
integrované bezpečnostné riešenie, ktoré chráni vaše dáta
pred potenciálnymi hrozbami ešte skôr ako zasiahnu sieť.

BIZNP IS
TI

ODSTRÁNENIE PORUCHY
DO 24 HOD.

K dispozícii máte nonstop technickú linku 0800 123 369,
voľba 3, pre nahlasovanie porúch spojených s internetovým
pripojením. Vaša porucha bude odstránená do 24 hodín,
pokiaľ nie je nutná výmena routra a nie je potrebný výjazd
technika. Od Telekomu dostanete ako náhradné riešenie
neobmedzené mobilné dáta k svojmu paušálu, kým problém
nevyriešime.

PRÉMIOVÁ STAROSTLIVOSŤ

Každý biznis zákazník so službou Biznis NET má
prideleného svojho osobného agenta T-Mastra. T-Master
sa postará o všetky vaše produkty a služby a poskytne
odborné poradenstvo v oblasti telekomunikačných riešení.

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

• Kombinácia služieb Biznis linka alebo Magio Televízia/
Magio Televízia Biznis s novou službou Biznis NET
umožňuje získať „Chytrý biznis balík služieb“.
• Službu Biznis NET môžete zaradiť do Magenta 1
Biznis alebo Magenta odmena pre firmy.
• Dostupnosť akciových zariadení
na splátky.

Mesačný poplatok:
• verejná statická IPv4 adresa
• Biznis NET Mobilný Backup
• doménové služby
• Magio internet Security
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Jednorazový poplatok:
• Balík NAT + PAT
• IP Sec VPN

BIZNIS NET

3,94 €
9,90 €
1,90 €
2,51 €
29,99 €
119,50 €

Bezpečné pripojenie
na internet pomocou
OnNet Security
Súčasťou každého balíka Biznis NET je aj doplnková
služba OnNet Security. Ide o sieťovo integrované
bezpečnostné riešenie, ktoré úspešne chráni
váš biznis pred phishingovým útokom, vírusom,
malvérom, trójskym koňom a inými internetovými
hrozbami.

AKO FUNGUJE ONNET SECURITY?
 1 Podáte žiadosť na sprístupnenie obsahu webovej stránky na internete, čoho výsledkom bude DNS
požiadavka na doménu webovej stránky, ktorá bude následne preverená technickým riešením služby
OnNet Security.
2 Ak doména (webová stránka) bude vyhodnotená ako bezpečná, technické riešenie odpovie IP adresou

domény a požadovaná doména (webová stránka) vám bude sprístupnená.
3 Ak technické riešenie služby OnNet Security vyhodnotí, že doména (webová stránka) je potenciálne

nebezpečná, technické riešenie služby odpovie IP adresou vlastnej blokovacej stránky a vám nebude
sprístupnený obsah domény (webovej stránky). To isté sa týka už infikovaných počítačov, ktoré sa
pravdepodobne pokúšajú volať späť do týchto škodlivých domén.

Balík služieb je možné objednať len vo vzťahu k Službám, ktoré sú poskytované za podmienok ako Služby bez viazanosti alebo s dobou viazanosti 24 mesiacov. Služby, ktoré majú byť poskytované Účastníkovi v rámci Balíka služieb, nie je možné poskytovať za podmienok ponúkaných Podnikom s dobou viazanosti 12 mesiacov.
Ak Účastník využije ponuku Podniku na poskytovanie Služieb v rámci Balíka služieb s dobou viazanosti, je podmienkou rovnaká doba viazanosti 24 mesiacov, ktorá
plynie v zmysle Zmluvy o balíku od rovnakého momentu pre všetky Služby v rámci Balíka služieb (od Rozhodného dňa). Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností,
v rámci Balíka služieb nie je možné poskytovať Službu Televízie v programe Magio Televízia Biznis, nakoľko ide o samostatný, osobitný a s inými programami Služieb
nekombinovateľný program Služby Televízie, výnimku tvorí kombinácia so Služou Biznis NET.
* Rýchlosť downstreamu služby Biznis OptikNET MAX, t. j. 1 000 Mb/s predstavuje proklamovanú rýchlosť, ktorú služba dosahuje na linkovej vrstve infraštruktúry
a ktorá je ovplyvnená prenosom smerom k účastníkovi tak, že v koncovom zariadení môže účastník dosiahnuť maximálnu rýchlosť downstreamu do 950 Mb/s.
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