VERBIND – Tangerang Internet Solution, menyediakan layanan internet premium, khusus pada
wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).

OUR FACILITIES
Dapat mengakses internet 24 jam / 7 hari non-stop. Tidak ada batas waktu.
Tidak ada batasan download data, jadi tidak perlu khawatir men-download melewati batas
kuota berlangganan dan membayar lebih.
Koneksi yang cepat dan berkualitas. Dengan fasilitas Triple Gateway, anda dapat browsing,
bermain game, telpon VoIP, atau men-download file sekaligus tanpa interupsi satu sama lain.
Jaminan uptime koneksi internet anda diatas 98% / Bulan. Kami memiliki backup server
dilengkapi dengan UPS dan Genset serta backup gateway untuk koneksi Internet Lokal dan
Internasional.
Produk ini memberikan jaringan internet kelokasi anda dengan teknologi nirkabel yang sama
sekali tidak mengunakan jalur kabel telpon atau tv kabel.
Harga berlangganan benar mengikuti yang tercantum, tidak ada biaya tersembunyi seperti
service charge, PPN dll.
Semua peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi internet anda akan dipinjamkan gratis.
Anda tidak perlu membeli peralatan apapun.
Tidak ada kontrak berlangganan seperti 1 tahun, 2 tahun, dsb. Hanya perlu membayar per
bulan. Jika dikemudian hari anda tidak puas dengan layanan kami maka dapat memutuskan
berlangganan kapan saja.
Kami memberikan masa percobaan gratis selama 3 hari untuk pelanggan baru. Bila tidak jadi
berlangganan tidak akan dikenakan biaya apapun.
Jika anda mengalami masalah teknis darurat, teknisi kami siap siaga 24 Jam / 7 hari, bisa
dihubungi melalui Telpon / SMS / Whatsapp / Email.

VERBIND – TANGERANG INTERNET SOLUTION
PT. VERBIND INTERNET SOLUSINDO

VERBIND Building 1st Floor, Taman Permata Sektor 6

Website : www.verbind.co

Telp
Fax

Email : cs@verbind.co

Lippo Village, Tangerang, 15810
: (021) 5949 8055, (021) 5949 8068
: (021) 5949 8196 HP : (0815) 1979 9847
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INTERNET SERVICES
V-SILVER & V-GOLD
a

Paket internet ini diperuntukan untuk perkantoran, pabrik, sekolah, universitas, rumah sakit,
hotel, mall, rumah kos, karaoke, restoran, game center, warnet, dll. yang membutuhkan
koneksi internet skala menengah dan besar.
a

NAMA
PAKET
a

V-SILVER
a

V-GOLD

BANDWIDTH SPEED

BIAYA
BULANAN

Download

a

Rp2.000.000,-

Total

up to

24 Mbps

up to

6 Mbps

up to

30 Mbps

up to

36 Mbps

up to

9 Mbps

up to

45 Mbps

a

Rp3.000.000,-

Upload

OUR SPECIALITY – TRIPLE GATEWAY
Buka Google dan Facebook lambat ketika mendownload musik? Youtube tersendat?
Telpon via Whatsapp terputus-putus? lelah dan kesal karena lag ketika bermain
game? Teknologi “Triple Gateway” adalah solusi yang hanya anda bisa dapatkan dari
VERBIND untuk masalah-masalah tersebut.
Teknologi ini membagi jalur internet anda secara permanen menjadi 3 jalur
berdasarkan kategori pemakaian: Browsing, Download, dan VoIP/Gaming. Sehingga
disaat jaringan internet ramai digunakan, pemakaian jalur tersebut tidak akan saling
menganggu.
Dikarenakan jalur yang berbeda tersebut sehingga pelanggan mendapatkan Bonus
bandwidth maksimal sebesar 3 kali lipat dari bandwidth semula.
* Sebagai contoh untuk paket V-SILVER total bandwidth maksimal (30 Mbps x 3) =
up to 90 Mbps
a

V-PLATINUM
a

Paket internet ini diperuntukan untuk corporate atau reseller yang membutuhkan
symmetrical bandwidth, kecepatan Download & Upload yang sama, dan tanpa dibagi dengan
pelanggan lain (Bandwidth murni/Pure Bandwidth 1:1).
NAMA
PAKET
V-PLATINUM 5

BIAYA
BULANAN

BANDWIDTH SPEED
Lokal

Rp5.000.000,-

10 Mbps

Internasional

Total

5 Mbps

15 Mbps

* Dapat menambah bandwidth extra untuk biaya Rp1.000.000 untuk 2Mbps Lokal + 1Mbps Internasional
* Bandwidth Ratio OpenIXP/IIX (1:1) + MSCIX/INT (1:1)
* TRIPLE GATEWAY tidak tersedia pada paket V-PLATINUM
KAMI SELALU MENGGUNAKAN PERALATAN BERKUALITAS UNTUK KEPUASAN DAN KENYAMANAN ANDA

BROSUR INFORMASI - HALAMAN 2 / 5

NETWORK SERVICES
V-HOTSPOT
a

V-HOTSPOT BUILDING SIGNAL DESIGN

Paket ini diperuntukan untuk pemasangan fasilitas
WiFi di lokasi pelanggan (kantor, pabrik,
sekolah/kampus, rumah sakit, hotel, mall, rumah kos,
karaoke, restoran, dll.) yang dapat dipergunakan oleh
komputer, tablet, smartphone, game console, ataupun
peralatan lain yang dapat menggunakan fasilitas WiFi.
V-HOTSPOT menggunakan peralatan WiFi berkualitas
tinggi dengan teknik “V-HOTSPOT BALANCE SYSTEM”
untuk pembagian sinyal WiFi yang merata pada lokasi
bangunan, sehingga pelanggan akan mendapatkan
hasil yang maksimal.
8

NAMA PAKET

BIAYA BULANAN

V-HOTSPOT

Rp75.000,- / unit

V-BRIDGE / V-CONNECT / V-LOOP
Paket network ini diperuntukan untuk bagi para pelanggan yang membutuhkan pembagian jaringan
network via jaringan nirkabel (wireless) antar bangunan di lokasi pelanggan, dari lokasi pelanggan ke
lokasi lain, baik secara langsung ataupun melalui jaringan VERBIND.
a

NAMA
PAKET

V-BRIDGE

BIAYA
BULANAN

Rp75.000,- / unit

V-CONNECT

Rp500.000,-

V-LOOP

Rp500.000,-/Mbps

NAMA
PAKET
V-BRIDGE
V-CONNECT
V-LOOP

JARAK
PENGGUNAAN
Up to 100m
Up to 3km
Jangkauan VERBIND

a
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OUR COVERAGE
Menjangkau hampir seluruh wilayah Tangerang Raya
(Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan)
a

KABUPATEN TANGERANG
a

DAFTAR KECAMATAN YANG TERJANGKAU
a

CIKUPA / CURUG / LEGOK / PANONGAN

DAFTAR KECAMATAN YANG TERJANGKAU
DENGAN KONDISI TERTENTU
a

BALARAJA /CISOKA / JAMBE / JAYANTI /
KELAPA DUA / PAGEDANGAN / PASAR KEMIS /
RAJEG / SEPATAN / SEPATAN TIMUR / SINDANG
JAYA / SUKAMULYA / TIGARAKSA

KOTA TANGERANG
DAFTAR KECAMATAN YANG TERJANGKAU
a

CIBODAS / PERIUK / JATIUWUNG

DAFTAR KECAMATAN YANG TERJANGKAU
DENGAN KONDISI TERTENTU
a

KARAWACI /PINANG / TANGERANG

a

KOTA TANGERANG SELATAN
a

DAFTAR KECAMATAN YANG TERJANGKAU
DENGAN KONDISI TERTENTU
aa

SERPONG / SERPONG UTARA / SETU
a

A

KETERANGAN
A

Terjangkau
Terjangkau dengan kondisi tertentu
Belum Terjangkau
a
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CARA BERLANGGANAN & PROSES PEMASANGAN
•

Anda dapat menghubungi bagian Marketing kami (via Telepon, SMS, atau Email), bertanya mengenai
informasi layanan kami, dan juga mengkonfirmasi pendaftaran bila sudah mengetahui paket mana yang
diinginkan.

•

Bila sudah melakukan pendaftaran, maka marketing kami akan menghubungi anda kembali untuk melakukan
konfirmasi jadwal survey (pengecekan kondisi lokasi untuk menentukan bisa tidaknya mendapatkan koneksi
internet kami).

•

Setelah jadwal survey terkonfirmasi, teknisi akan datang ke lokasi anda untuk melakukan survey.

•

Bila sudah terkonfirmasi bisa mendapatkan layanan internet, marketing akan kembali menghubungi anda
untuk membuat jadwal pemasangan peralatan internet yang diperlukan di lokasi anda.

•

Teknisi akan datang kelokasi anda untuk melakukan instalasi. Anda diperlukan untuk menandatangani formulir
berlangganan dan formulir persetujuan peminjaman perangkat.

•

Setelah semua peralatan telah terinstalasi dan terhubung dengan internet, anda dapat mencoba layanan kami
selama 3 hari (Free Trial), sebelum memutuskan untuk berlangganan.

•

Bila sudah setuju untuk berlangganan, maka waktu berlangganan terhitung setelah masa percobaan berakhir
(Bila kurang dari 1 bulan, maka jumlah tagihan akan dihitung sesuai dengan pemakaian per hari).

•

Pembayaran pertama akan di tagih pada bulan berikutnya. Adapun biaya yang perlu dibayarkan meliputi biaya
instalasi dan/atau penambahan lainnya seperti penarikan kabel Ethernet.

•

Peralatan yang di butuhkan untuk koneksi internet akan di pinjamkan gratis selama masa berlangganan.dan
bila bermasalah, akan segera di ganti/di tukar yang baru demi kelancaran koneksi internet.

•

Bila anda memutuskan untuk tidak berlangganan setelah masa percobaan (trial) atau setelah pembayaran
bulan terakhir, anda tidak akan dikenakan biaya apapun.

DAFTAR HARGA
KETERANGAN
Biaya bulanan V-Silver
Biaya bulanan V-Gold
Biaya bulanan V-Platinum
Biaya bulanan V-Loop
Biaya bulanan V-Connect
Biaya bulanan V-Bridge / V-Hotspot
Biaya bulanan V-Switch 16
Biaya bulanan V-Switch 24
Instalasi V-Silver / V-Gold / V-Platinum / V-Loop / V-Connect
Instalasi V-Bridge / V-Hotspot / V-Switch 16

BIAYA

*Penarikan kabel
Rp2.000.000 sudah termasuk
Rp3.000.000 penarikan via plafon
dan pemasangan
Mulai dari Rp5.000.000
RJ45 grade A.
Rp500.000 / Mbps Penarikan dihitung
Rp500.000 per kelipatan 5m,
Rp75.000 / unit contoh: 2m=5m,
6m=10m, 17m=20m
Rp50.000 / unit (Garansi 1 bulan
Rp75.000 / unit kualitas
Rp1.000.000 pemasangan).
Rp50.000

Aktifasi V-Switch 24

** Pemasangan
switch sudah
Rp500.000 termasuk pergantian
Rp25.000 RJ45 pada setiap port
(Untuk 1 sisi kabel)
Rp37.500

Pemindahan V-Silver / V-Gold / V-Platinum / V-Loop / V-Connect

Rp500.000

Instalasi V-Switch 24
Aktifasi V-Silver / V-Gold / V-Platinum / V-Loop / V-Connect
Aktifasi V-Bridge/ V-Hotspot / V-Switch 16

Rp75.000

Penarikan Kabel Ethernet Cat5e (Tanpa Kabel)*

*** Belum termasuk
Rp25.000 biaya tarik/pergantian
Rp37.500 kabel ethernet (bila
Rp3.000 / m diperlukan).

Penarikan Kabel Ethernet Cat5e (Dengan Kabel)*

Rp9.500 / m

Pemindahan V-Bridge / V-Hotspot / V-Switch 16
Pemindahan V-Switch 24

Pemasangan switch 8 / 16 port**

Rp150.000

Pemasangan switch 24 port**

Rp200.000

Reparasi RJ45 ethernet cat5e per titik (2 port)***

Rp20.000

Reparasi RJ45 ethernet cat5e per titik (1 port)***

Rp10.000
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