
• 350 Mb/s-ko Interneteko sarbidea, Wifi ACrekin.

• IP finkoa.

• 2 VoIP postu, telefono-terminalarekin.

• Tarifa finkoa finkoetarako deietan.(1)

• Zure enpresako finko eta mugikorren arteko deietarako tarifa 

finkoa.

• Mugikorreko deietarako tarifa finkoa:

Mugikorretara deitzeko 500 minutu, Euskaltel mugikorra 

kontratatzen baduzu; bestela, 250 minutu. (2)

• Telefonogunearen funtzionalitateak eta konfiguraziorako 

webgunea.

• Fax birtuala.

• Larrialdiko soluzioak.

• Arreta-zerbitzua: 24x7.

• Enpresetako mugikorren tarifa guztiekin bateragarria.

pyme soluzioarekin, hauek izango dituzu:
Aurreztu egingo duzu
Zure bulegorako behar dituzun zerbitzu guztiak, 
telefonogunerik edo ekipo berezirik erosi beharrik 
gabe.

Dena sartua dago
Hauek hartzen ditu barnean: Internet, ahots-lineak, 
terminalak, finkoetarako eta mugikorretarako deiak, 
telefonogune-funtzio aurreratuak eta enpresentzako 
lehentasunezko mantentze-lanak.

Aholkularitza 
pertsonalizatua eta 
adituen laguntza teknikoa 
astean zazpi egunez, 
egunean 24 orduz

Inbertsiorik gabe
Erabileraren arabera 
ordaintzen da, eta ez 
duzu telefonogunerik ez 
terminalik erosi behar.

Eta baldintza bereziak 
Sea-ri atxikirako 
enpresentzat.

Osoa
Barne hartzen ditu postu 
finkoak, postu mugikorrak, IP 
finkoko Interneteko sarbidea, 
finko eta mugikorretarako 
deiak, hodeiko telefonogunea, 
wifi sarbidea eta faxa.

Malgua
Behar duzun 
lanpostu-kopurura 
egokitzen da, eta nahi 
duzun mugikor-tarifa sar 
dezakezu soluzioan.

pyme 
soluzioa
Euskaltelen pyme soluzioa zure bulegoko 
komunikazioetarako zerbitzu osoa da. Zauden 
tokian zaudela ere, soluzio integratu, malgu eta 
seguruak izango dituzu.

Euskaltelen pyme soluzioarekin, behar duzun 
tokian dago bulegoa.

Produktiboa
Digitalizatzeko eta 
elkarlanean segurtasun 
osoz lan egiteko zure 
bulegoan behar dituzun 
zerbitzu guztiak.

Gertutasuna, urrutira iristeko.

prezio honetatik 
hasita

€/hil89,90



(1) Ez dira sartzen tarifa gehigarriko zenbakiak. (2) Enpresetako Mugikorren tarifa guztiekin bateragarria. BEZa ez dago sartuta prezioetan.
24 hilabete irauteko konpromisoa.

Telefonogunearen funtzionalitateak eta larrialdiko soluzioak barne

• Beste zenbaki finko edo mugikor baterako doako desbideratzeak, soluzioko finkoak erabilgarri ez 

badaude.

Larrialdietako soluzioak:

• Zenbaki laburrak finko eta mugikorretarako.

• Dei-transferentzia.

• Desbideratzeak.

• Murrizketak. Zerrenda zuriak eta zerrenda beltzak.

• Oinarrizko operadore automatikoa, lokuzio 

pertsonalizagarriarekin.

• Irteerako zenbakiaren aurkezpena aukeratzea.

• Postontzi finko/mugikor bakarra.

• Aldi bereko txirrina finkoan eta mugikorrean.

• Deiak egutegiaren arabera kudeatzea.

• Jaiegunen egutegia.

• Jauzi-taldeak

• Deiak hartzeko taldeak.

• Presentzia-kontrola.

• Agenda global korporatiboa, Office365ekin 

integragarria.

• Deien txostenak.

• Musika deia zain dagoenean.

Telefonogunearen funtzionalitateak:

• Telefonogune aurreratua: 20€/hil.

    - Arduradun-laguntzaile deietarako iragazkia.

    - IVR - hiru mailako erabaki-zuhaitzak.

• VoIP postu gehigarria: 15 €/hil gehiago.

• 3Gko postu finkoa: 15 €/hil.

• Mugikorreko telefonogunea:  3 €/hil.

• Goiburuko linea birtuala: 3 €/hil.

• Aparteko deien 500 minutuko bonua, 9 €/hil gehiago.

• Operadorearen terminala, 5 €/hil gehiago.

• Haririk gabeko terminala, 3 €/hil gehiago.

• Audiokonferentzietarako terminala, 9 €/hil gehiago.

• Datuen VPN zerbitzua: 30 €/hil gehiago.

Beste aukera batzuk

• 500 Mb/s-ra handitzea: 5 €/hil. • 1 Gb/s-ra handitzea: 15 €/hil.

Interneteko abiadurak handitzea

Hitzarmen honen abantailez baliatzeko, jarri gurekin harremanetan oferta_sea@euskaltel.com helbide 
elektronikora idatzita edo 900 840 590 telefonora deituta.

• Lehen hilabetea doan beste operadore batetik datozen altentzat.

• 500 Mb/s 350 Mb/s-ren prezioan.

• % 40ko deskontua linea mugikor guztietan.

• 500 minutu finkotik mugikorrera deitzeko, mugikorra kontratatzen baduzu.

• Wifi PROren alta eta hiru hilabete doan (sarbide-puntu bat).

• Enpresa Soluzioan, Office365 Enpresa Essentials motako 2 lizentzia sartzen dira.

• Webguneak eta domeinuak ostatatzea doan (.es/.com/.net).

• Alta eta hodeiko segurtasuna edo antimalwarea doan 3 hilabetez.

• Alta eta segurtasun-kopia doan 3 hilabetez (50 GB-ko PCa edo zerbitzaria).

Abantaila bereziak SEAri atxikitako enpresentzat

Gertutasuna, urrutira iristeko.


