Telefonia IP
Què és la telefonia IP?
La telefonia IP és la possibilitat de tenir telèfon
a través d’Internet, a més pots mantenir el teu
número de telèfon habitual, ja que nosaltres ens
encarreguem de tramitar la portabilitat.

Som a prop teu!

L’única cosa que necessites per poder gaudir de
la telefonia IP, és un Gateway connectat al router.
Aquest aparell té un cost de 47€ IVA Inclòs.

Tarifa plana
estatal*

Tarifa plana
total*

Manteniment línia i
2.000 minuts de trucades
a fixes estatals.

Manteniment línia +
1.000 minuts de trucades
a fixes estatals, fixes
internacionals zona A**
i/o mòbils estatals.

8,5€ mes

14,5€ mes

* Aquestes tarifes no inclouen trucades a 902 i altres
números intel·ligents, aquestes trucades es facturaran
segons tarifa, consulteu totes les tarifes a la nostra pàgina
web. Fracció de trucades per segons i sense establiment
de trucades.
** Consultar zona A de fixes internacionals a la web.
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Tarifes

www.wifipenedes.cat
info@wifipenedes.cat
Telèfon 938 975 222

Horari:
de dilluns a divendres
de 9 a 14h i de 16 a 19h

Els preus d’aquest fulletó són amb l’IVA inclòs i són vàlids
en el dia que es va editar, juliol de 2016.Per assegurar-se
dels preus actualitzats visiteu la pàgina web www.wifipenedes.cat

L’alternativa
als operadors tradicionals

Connexions Wifi
Telefonia IP

Internet

la integren:

Com funciona i Instal·lació
És necessària la col·locació d’una antena/router
a casa de cada usuari, on connectarem la
xarxa i farem arribar el servei contractat.
D’aquesta manera podrem assegurar el correcte
funcionament de la connexió.
El preu aproximat d’aquesta instal·lació és de
150€ IVA inclòs, que equival al preu de l’antena i
una hora de tècnic.
Sol·liciteu pressupost per altres instal·lacions o
comunitats.
Si necessitem repetir la senyal Wifi dins de la casa
i/o tenim diversos dispositius, també farà falta un punt
d’accés, amb un cost aproximat de 30€ IVA inclòs.

Xarxes de Telecomunicacions Alternatives -XTA.CAT-,
som una empresa d’aquí, que viu i treballa pel territori; que busca solucions i facilitats d’accés a les
telecomunicacions.
Amb més de 120 súper-nodes, antenes principals
i varis quilòmetres de fibra òptica ja estesos a les
nostres comarques. Oferim connexions a Internet
on els operadors tradicionals no arriben amb suficients garanties de servei.
Actualment estem donant, tant servei de connexions residencials, com connexions professionals per
empreses de les nostres comarques, tan grans com
petites, amb diferents necessitats i amb un comú
denominador, la confiança amb un operador proper.

La xarxa sense fils del Penedès, que dóna servei
de connexió a Internet a nivell residencial a més
de 2.000 famílies i té conveni amb més de 28
ajuntaments.

Ofereix telefonia mòbil amb tarifes adaptables a cadascú, a més d’una oferta local amb les nostres tarifes Xarel·lo, Macabeu i Parellada.
Dóna servei de Fibra òptica, amb infraestructura pròpia, tant a polígons com a municipis de la nostra comarca. Actualment ja tenim xarxa a poblacions com
les Cabanyes, Santa Fe del Penedès i la Granada.

Tarifes

Connexió
bàsica

Connexió
estàndard

Connexió
premium

1Mb*

3Mb*

6Mb o més**

Per a aplicacions
bàsiques
i tauletes tàctils

Optima per
navegar, correu
electrònic, jocs.

Streaming,
Smart TV,
Música, vídeo,
clound, Tv

12€ mes

18€ mes

24€ mes

Alt Penedès

Baix Penedès

Els preus són amb l’IVA inclòs.
* Consulteu la web per conèixer les tarifes actualitzades.
** Depenent de la ubicació de casa vostra.
Wifi Penedès no pot garantizar que el client disposi de la
velocitat contratada.
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