
De Sky is de limit met high-speed internet  
via de satelliet ! 
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De nieuwe weg naar breedband internet, welke beschi kbaar is  
voor iedereen ! 
 

Europa’s behoefte aan breedband internet ligt op het hoogste niveau 
ooit. Op dit moment zijn er zo’n 20 miljoen huishoudens door geheel 
Europa, welke geen toegang kunnen krijgen tot ADSL- of kabel 
netwerken. Om die reden hebben Eutelsat en ViaSat haar expertises 
gebundeld, om op deze manier een nieuw systeem aan te bieden op  
het gebied van breedband internet. Tooway is een nieuwe generatie  
van twee-weg breedband internet, welke een up- en downlink mogelijk 
maakt via de satelliet en welke beschikbaar is voor iedereen! 

Hoe werkt het 
 

Tooway voorziet huishoudens 
van een satelliet internet  
verbinding, welke tot 60 keer 
sneller is dan een standaard 
inbel-verbinding. Een schotel  
en een Tooway modem is al  
wat noodzakelijk is om gebruik  
te kunnen maken van internet 
via de satelliet. Zodra de  
installatie* is voltooid geniet u 
van breedband internet met  
een ongeëvenaarde download  
snelheid tot 3.6 Mbps en een 
upload snelheid tot 384 Kbps. 

Hardware zonder verassingen  
 

Wanneer u gebruik wilt maken  
van Tooway hoeft u niet bang  
te zijn voor nieuw te installeren  
software, dan wel het opnieuw 
configureren van uw PC of  
laptop. Het systeem maakt  
gebruik van een 90 cm schotel 
voor Ku-band** en een modem 
met strak design, welke goed 
past tussen andere IT hardware. 
Via een standaard ethernet  
connectie functioneert het  
modem met uw PC of laptop.  

*     Installatie dient te geschieden door een gekwalificeerde installateur. Indien de installatie niet door een  
      gekwalificeerde installateur wordt geplaatst, zal er geen support en garantie worden geboden op de installatie.  
      Op de website www.tooway4you.eu vindt u een overzicht met gekwalificeerde installateurs.     
**   Momenteel wordt er gebruik gemaakt van Eutelsat’s Eurobird 3 satelliet op 33° Oost, middels KU-Ba nd. Vanaf het  
      voorjaar 2011 zal tevens KA-Band beschikbaar worden gesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van Eutelsat’s  
      Hotbird satelliet op 13° Oost.  
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De voordelen van Tooway: 
 
 

* Locatie onafhankelijk 
* Dekking in vrijwel geheel Europa 
* Geen DSL of kabel noodzakelijk 
* Voordelige tarieven 
* Optioneel uit te breiden met VoIP 

Triple-play en DTH (Direct-to-Home) 
 

Naast breedband internet kan uw Tooway systeem uitgebreid worden,  
zodat de volgende triple-play applicaties mogelijk zijn: 
 
 
 

 Digitale televisie middels een tv receiver, LNB en een   
 multifeed houder. Via een multifeed houder kunt u extra   
 LNB's op uw Tooway schotel plaatsen. Op deze manier   
 kunt u bv. het 19.2 en/of 23.5* satelliet signaal ontvangen   
 op dezelfde schotel als de schotel welke u gebruikt voor  
 de ontvangst van het Tooway internet signaal.  

 
 
 

Telefonie (VoIP) middels het gebruik van specifieke VoIP 
hardware. Om een goede kwaliteit van de VoIP dienst te 
garanderen, is er in samenwerking met Gigaset een  
speciaal pakket ontwikkeld, waarmee optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van VoIP in combinatie met Tooway. 
Dit pakket bestaat uit een Gigaset SX762 router en  
Gigaset AL180 handset (single of duo)**. 

*  De satelliet signalen welke u kunt ontvangen in combinatie met uw Tooway schotel zijn afhankelijk van de locatie waar  
    u zich bevindt ten opzichte van de evenaar. Neem contact op met uw gekwalificeerde installateur om na te gaan  
    welke satelliet signalen u kunt ontvangen op de locatie waar u zich bevindt.  
** Meer informatie over de VoIP diensten in combinatie met Tooway is te vinden op de website www.tooway4you.eu  
    of in de folder ‘Digitale telefonie in combinatie met Tooway internet’.    



Dekking in vrijwel geheel Europa 
 

Tooway maakt gebruik van Eutelsat’s  
Eurobird 3 satelliet op 33° Oost,  
middels KU-Band. KU-Band biedt  
dekking in vrijwel geheel Europa. 
Neem contact op met uw  
gekwalificeerde installateur om na te 
gaan of er dekking wordt geboden op 
de locatie waar u zich bevindt. 

 10 Mbps met KA-SAT 
 

  In de 2e helft van 2010 zal Eutelsat  
  een nieuwe satelliet lanceren, welke  
  volledig wordt toegewijd aan de  
  Tooway internet diensten in Europa.  
  Met zijn 82 Ka spot-beams en een  
  netwerk van 8 gateways op het  
  grondstation, zal KA-SAT meer  
  internet capaciteit bieden dan welke 

satelliet dan ook en zal tot 2 miljoen gebruikers gaan voorzien van 
breedband internet. Het zal een totaal van 70 Gigabits per seconde  
leveren, waardoor een download snelheid tot 10 Mbps en een upload 
snelheid tot 4 Mbps gehaald kan worden. De spots bieden dekking in 
Europa en delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. KA-SAT 
wordt half 2010 gelanceerd en zal gepositioneerd worden op 13° Oost, 
Eutelsat's belangrijkste orbitale positie. Vanaf half 2011 zullen de  
diensten via deze KA-Satelliet beschikbaar zijn voor de eindgebruiker.   

De voordelen van Tooway: 
 
 

* Minimale contractsduur van  
  slechts 3 maanden 
* Onbeperkt extra data inkopen  
  middels volume boosters.   
* Optie tot het huren van de hardware, 
  zodat investeren niet noodzakelijk is. 
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Fair Access Policy 
 

Een Fair Access Policy is ontworpen om ervoor te zorgen dat extreem 
internet verbruik door enkele gebruikers, geen negatieve invloed kan 
uitoefenen op gebruikers met een normaal internet verbruik. Zo wordt 
de totale beschikbare data van de satelliet evenredig verdeeld over de 
eindgebruikers van Tooway. Limieten gelden voor bij elkaar opgetelde 
download en upload verkeer in een periode van 4 weken. Na 4 weken 
wordt het verbruik ge-reset. Het verbruik wordt tevens toegekend aan  
zogenaamde 'Multiple Sliding Time Windows (STW)'* van 1 uur, 4 uur,  
1 dag, 1 week en 4 weken, waarbij u in onderstaande tabel kunt zien  
hoeveel data u mag verbruiken binnen deze tijdframes. Komt u boven 
het verbruik binnen een bepaalde tijdframe, komt u terecht in de Fair 
Access Policy en zal uw snelheid tijdelijk afnemen tot het moment dat  
u zich in het volgende tijdframe bevindt.  

 Afgelopen  
1 uur 

Afgelopen 
4 uur 

Afgelopen 
dag 

Afgelopen 
week 

Afgelopen  
4 weken 

 Tooway Basic 120 240 400 1000 2400 

 Tooway Bronze 200 400 650 1650 4000 

 Tooway Silver 300 600 1000 2500 6000 

 Tooway Gold 600 1200 2000 5000 12000 

Tooway Ku verbruik quotas (MB)**:  

*    Multiple Sliding Time Windows vanaf activeringsdatum. Voorbeeld: U mag met een Basic abonnement per 1 uur  
     120 MB data verbruiken. Verbruikt u binnen dit uur meer dan 120 MB, wordt uw snelheid teruggebracht. Is dit uur 
     voorbij, heeft u weer uw volledige snelheid. Het volgende uur mag u dan wederom 120 MB data verbruiken tegen de 
     volledige snelheid, met een maximum van 240 MB in 4 uur. Zo geldt dit voor elk tijdframe.   
**  Tussen 24:00 en 06:00 (GMT/UT) wordt 50% van het dataverbruik in rekening gebracht. 
*** Onbeperkt extra data inkopen middels volume boosters t.w.v. 500 MB of 1 GB. Geldigheidsduur van  1 jaar na  
      inwerkingtreding van de volume booster. 

Volume Boosters  

 

Volume boosters bieden u extra data wanneer u dit nodig heeft. U kunt 
volume boosters eenvoudig online aankopen per 500 MB of 1 GB en 
zijn na inwerkingtreding 1 jaar geldig. De volume boosters treden pas in 
werking zodra u zich in de Fair Access Policy bevindt. Volume boosters 
worden op uw account opgeslagen en zo kunnen er meerdere volume 
boosters op uw account geplaatst worden, zonder dat deze verlopen***. 
U beschikt op deze manier te allen  
tijde over uw maximale down- en  
upload snelheid. Ideaal wanneer u  
grotere bestanden wilt downloaden  
of updates voor uw computer wenst  
uit te voeren.     
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Kies het abonnement dat bij u past …... 
 

Abonnement Download 
snelheid* 

Upload 
snelheid* 

4-wekelijkse 
quota**  

Basic 

Tot 3.6 Mbps Tot 384 Kbps 

2.4 GB 

Bronze 4 GB 

Silver 6 GB 

Gold 12 GB 

*  Maximum snelheden. Behaalde snelheden kunnen variëren. Raadpleeg voor extra details de Tooway Fair Access Policy. 
** Limiet voor bij elkaar opgetelde download en upload data in een periode van 4 weken. Gepubliceerde data geldt enkel  
    voor Tooway KU-Band. Te behalen snelheid wordt mede bepaald door limieten welken gebonden zijn aan Multiple  
    Sliding Time Windows (STW) van 1 uur, 4 uur, 1 dag, 1 week en 4weken. Nachtelijk verbruik wordt tussen 24.00  
    uur en 6 uur (GMT/UT) slechts voor 50 % aangerekend om zo het gebruik van het satelliet netwerk tijdens daluren  
    te belonen.  

 
 
 

Basic 
 
 

Bronze 
 
 

Silver 
 
 

Gold 

Verzenden / ontvangen  
van email (aantal) 

 
 

1500 
 
 

3000 
 
 

4500 
 
 

6000 

Up- en downloaden  
van documenten (aantal) 

 
 

150 
 
 

300 
 
 

450 
 
 

600 

Up- en downloaden  
van foto’s (aantal) 

 
 

50 
 
 

100 
 
 

150 
 
 

200 

Surfen op het internet  
(in uren) 

 
 

50 
 
 

100 
 
 

150 
 
 

200 

Instant messaging, zoals 
MSN, Skype (in uren) 

 
 

50 
 
 

100 
 
 

150 
 
 

200 

Downloaden van muziek  
(aantal nummers) 

 
 

15 
 
 

25 
 
 

35 
 
 

95 

Downloaden van films, bv 
Youtube (aantal video’s) 

 
 

15 
 
 

25 
 
 

35 
 
 

95 

….. en wat u hier maandelijks mee kunt doen. 

Tooway internet biedt u de keuze uit vier verschillende abonnementen,  
welken zijn ontworpen om aan de verschillende eisen van diverse  
eindgebruikers te voldoen: Basic, Bronze, Silver en Gold. Met een  
download snelheid tot 3.6 Mbps en een upload snelheid tot 384 Kbps  
is Tooway de ideale keuze voor zowel de particuliere, als de zakelijke  
internet gebruiker.  
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Recreatieve sector 
 

Campers en caravans kunnen vanaf heden  
tevens profiteren van de voordelen van Tooway. 
Het is de ideale manier om voordelig gebruik te 
maken van breedband internet, door geheel  
Europa. Voor deze sector is een half-automaat 
schotel ontworpen, waarbij het systeem middels  
1 druk op de knop automatisch het satelliet  
signaal zoekt en u hierdoor binnen enkele  
minuten online bent.*  

Maritieme sector 
 

Ook voor de maritieme sector is Tooway een  
perfecte oplossing om voordelig te kunnen  
beschikken over breedband internet. Voor de  
maritieme sector is zowel een half-automaat  
schotel ontworpen, alsmede een volautomaat,  
waarbij dus tevens tijdens de vaart gebruik  
gemaakt kan worden van breedband internet.  
Uitermate geschikt voor zowel offshore locaties,  
beroepsvaart, alsmede pleziervaart.* 

* Meer informatie over de recreatieve, alsmede maritieme oplossingen kunt u vinden op de website www.tooway4you.eu,  
  of neem contact op met onze support desk, welke u uitgebreid kan informeren over de mogelijkheden en u persoonlijk kan  
  adviseren over de aangeboden producten en diensten. Naast de levering van de hardware en abonnementen, verzorgen   
  wij tevens de installaties op zowel mobilehomes, caravans, platformen en schepen.  
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De hardware 
 

Gebruik maken van Tooway is zo simpel als iets! Alles 
wat u nodig heeft is een compact modem, welke goed 
past tussen uw andere technologische hardware en 
een satelliet schotel welke buiten uw woning wordt 
geplaatst. U kunt ervoor kiezen de hardware aan te  
kopen, waarbij u geniet van zeer aantrekkelijke  
maandelijkse abonnementstarieven, of u kiest ervoor 
om de hardware te huren, waarbij u niet hoeft te  
investeren in de benodigde hardware en toch geniet 
van voordelige maandelijkse abonnementstarieven.  
 
 
 

Koop uw Tooway set 
 

Kiest u ervoor om de Tooway set aan te kopen, zijn de volgende  
producten en diensten inbegrepen:  
 
 
   
 

♦ 90 cm schotel  

♦ Tooway modem  

♦ Tooway iLNB  

♦ 20 meter kabel, incl. PPC connectors  

♦ 2 jaar garantie op de hardware  

♦ Supportdesk van maandag t/m v rijdag  
      op een lokaal telefoonnummer 

 

€ 419,33 
 
 

excl. BTW  

Abonnement 

 
 

Basic  
(Incl. 2,4 GB) 

 
 

 
 

Bronze  
(Incl. 4 GB) 

 
 

 
 

Silver  
(Incl. 6 GB) 

 
 

 
 

Gold  
(Incl. 12 GB) 

 
 

 
 

Prijs per maand    
 

€ 21,95 € 38,95 € 61,95 € 99,95 

 
 

Volume Booster 
500 MB   

 

€ 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 

 
 

Volume Booster 
1 GB   

 

€ 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

* Installatiekosten, alsmede een tegelvoet of muurbeugel voor de montage van uw schotel  zijn niet inbegrepen.  
* Prijzen per maand, excl. BTW.  
* Activeringskosten bedragen € 84,00 excl. BTW + betaling van het abonnement voor de lopende maand, plus 1 maand  
  vooruitbetaling van het gekozen abonnement.   
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Huur uw Tooway set 
 

Ook zonder het investeren in de Tooway hardware, kunt u genieten van de 
voordelen van Tooway internet door gebruik te maken van de aantrekkelijke 
huuroptie. U huurt de hardware op basis van 18 maanden en kunt na deze 
periode uw bestaande abonnement voortzetten of gratis overstappen naar 
de nieuwe KA-SAT. Indien u na de oorspronkelijke contractsperiode van 18 
maanden uw abonnement met 24 maanden verlengt zal de KU-Band  
hardware gratis vervangen worden voor KA-Band hardware, waarbij tevens 
de installatie gratis voor u wordt verzorgd. Indien u binnen 18 maanden 
wenst over te stappen naar KA-SAT kan dit tegen een gereduceerd tarief.*  
 
Kiest u ervoor om de Tooway set te huren, zijn de volgende  
producten en diensten inbegrepen:  
 
 

♦ 90 cm schotel    

♦ Tooway modem  

♦ Tooway iLNB  

♦ 20 meter kabel, incl. PPC connectors  

♦ Muurbeugel van 25 of 50 cm,  

          inclusief keilbouten  

♦ E-mail account (s)  

♦ In geval van disfunctioneren van de hardware,   
          vervanging UPS (verzonden naar u, of uw dealer)  

♦ Supportdesk van maandag t/m vrijdag  
          op een lokaal telefoonnummer   
 

* Prijzen zijn exclusief installatiekosten. Huuroptie wordt enkel geleverd door gekwalificeerde installateurs, waarbij de 
  hardware geïnstalleerd dient te worden door de installateur. Overstap naar Tooway KA-SAT zal tevens door deze  
  installateur geschieden. Indien u binnen 18 maanden wenst over te stappen naar KA-SAT kunt u contact opnemen met  
  onze supportdesk, welke u een passend voorstel zal doen.    
* Prijzen per maand, excl. BTW.  
* Activeringskosten bedragen € 84,00 excl. BTW + betaling van het abonnement voor de lopende maand, plus 1 maand  
  vooruitbetaling van het gekozen abonnement.   

 

€ 0,00 
 
 

excl. BTW  

Abonnement 

 
 

Basic  
(Incl. 2,4 GB) 

 
 

 
 

Bronze  
(Incl. 4 GB) 

 
 

 
 

Silver  
(Incl. 6 GB) 

 
 

 
 

Gold  
(Incl. 12 GB) 

 
 

 
 

Prijs per maand    
 

€ 49,95 € 66,95 € 89,95 € 127,95 

 
 

Volume Booster 
500 MB   

 

€ 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 

 
 

Volume Booster 
1 GB   

 

€ 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 



Tooway4you 
Bergstraat 25 
5581 BL Waalre 
Nederland 
Telefoon: 0031 (0) 40 - 2213656 
Website: www.tooway4you.eu 
Email: info-nl@tooway4you.eu 

Wilt u meer weten? 
 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, of wilt u meer weten over de 
producten en diensten van Tooway4you? Kijk dan op www.tooway4you.eu of neem 
contact op met een van de gekwalificeerde Tooway installateurs of onze support 
desk. U kunt ons in geheel Europa bereiken op een lokaal telefoonnummer, waarop 
wij bereikbaar zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.  

Prijswijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig vanaf 1 juli 2010. 


