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preu
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de ﬁbra òptica i de telefonia mòbil

compromís

en la proximitat, la qualitat i el territori

internet

telefonia ﬁxa i mòbil

tv

www.iguana.cat · 93 803 55 09

Xarxa pròpia de ﬁbra òptica

Veciana

La nostra xarxa està en contínua expansió. Inscriu-te a: www.iguana.cat i t’avisarem
quan la teva adreça estigui en cobertura.

Rubió
Copons

Montserrat Parc i Sant Pau
de la Guàrdia (El Bruc)

Òdena
Clariana

Jorba

L’Espelt

Castellolí

Igualada
Santa Margarida de Montbui

Vilanova del Camí

Sant Martí de Tous
La Pobla de Claramunt

La Torre de Claramunt

Els Hostalets de Pierola
Capellades

Carme

Piera
Orpí

Vilanova d’Espoia,
la Serra i Can Paixano

Sant Pere Sacarrera, Sant Elies i
Font del Bosc (Mediona)

La Llacuna

Nuclis amb
ﬁbra òptica d’Iguana

Vallbona d’Anoia
La Beguda Alta
Castell de
Cabrera d’Anoia

Masquefa

Vinyes del Turó

Sant Joan
de Mediona
Sant Llorenç d’Hortons

Propers desplegaments
previstos

Iguana som l’operador de telecomunicacions amb seu a l’Anoia.
Prestem serveis a particulars i a empreses d’Internet, telefonia fixa i
mòbil, televisió, enginyeria i fem projectes de telecomunicacions a
mida. Aquests són els nostres compromisos:

Estem compromesos en la màxima qualitat de servei
• Oferim l’ample de banda més elevat del territori de fins a 1 Gbps!
• Garantim un servei de qualitat.
• La nostra xarxa és només per als nostre clients.

Estem compromesos en la proximitat en l’atenció al client
• Quan truques a Iguana parles amb persones i no amb màquines.
• Cuidem als nostres clients, millorant-los els serveis i, si s’escau,
abaixant-los el preu.
• Les nostres tarifes són transparents perquè sàpigues què pagaràs
en tot moment.

Estem compromesos amb el nostre territori
• Despleguem la nostra pròpia xarxa de fibra òptica i de radioenllaç.
• Arribem on ningú més hi arriba.
• Invertim en el manteniment de la infraestructura que genera
riquesa i llocs de treball al territori.
Som d’aquí, estem per tu!

Preus vigents excepte canvi, actualització de tarifes o error tipogràfic. Oferta vàlida fins a fi d’existències. Maig 2021.

Paquets destacats

Xarxa pròpia de fibra òptica

amb fibra òptica, telefonia fixa i mòbil
Iguana despleguem la nostra pròpia xarxa de fibra òptica ja que és l’única manera de garantir l’alta
qualitat del servei que oferim. La xarxa és nostra i és només per als clients d’Iguana.

FIBRA ÒPTICA 100

AMB FIX I 1 LÍNIA MÒBIL
Fibra òptica
100/100Mbps

37 ,90€

FIBRA ÒPTICA 100

AMB FIX I 1 LÍNIA MÒBIL

Línia mòbil
3 GB
Veu il·limitada

Fibra òptica
100/100Mbps

Telefonia fixa
750 minuts

FIBRA ÒPTICA 1000

AMB FIX I 2 LÍNIES MÒBILS

44 ,90€
Línia mòbil
22 GB
Veu il·limitada

Telefonia fixa
750 minuts

49 ,90€

FIBRA ÒPTICA 1000

AMB FIX I 2 LÍNIES MÒBILS

65 ,90€

Fibra òptica
1000/600Mbps

1a Línia mòbil
12 GB
Veu il·limitada

Fibra òptica
1000/600Mbps

1a Línia mòbil
52 GB
Veu il·limitada

Telefonia fixa
Il·limitada

2a Línia mòbil
12 GB
Veu il·limitada

Telefonia fixa
Il·limitada

2a Línia mòbil
52 GB
Veu il·limitada

* Totes les trucades són a telèfons ﬁxos i mòbils nacionals.
Si necessites més línies de telèfon mòbil consulta l’apartat de tarifes de telefonia mòbil (pàgina 5).
Preus amb IVA inclòs. Alta del servei inclosa i gratuïta segons esquemes de desplegament previstos, a excepció de les altes rurals per a habitatges
allunyats (més de 150 metres lineals) de les caixes de connexió. En aquests casos n’estudiarem el desplegament especíﬁc i en farem pressupost.
Consulta’ns. Compromís de permanència de 3 mesos. Quota de línia FTTH inclosa.
Les trucades il·limitades de les línies mòbils corresponen a una tarifa amb 3.000 minuts a ﬁxos i mòbils nacionals (ús raonable).

Tots els paquets

Xarxa pròpia de fibra òptica

amb fibra òptica, telefonia fixa i mòbil
Velocitat

Telefonia ﬁxa
Veu*

1a Línia mòbil
Dades
Veu*

2a Línia mòbil
Dades
Veu*

Quota
Mensual

100/100 Mbps

-

-

-

-

-

33,90€

100/100 Mbps

750 minuts

-

-

-

-

35,90€

100/100 Mbps

750 minuts

3 GB

300 minuts

-

-

36,90€

100/100 Mbps

750 minuts

3 GB

il·limitada

-

-

37,90€

100/100 Mbps

750 minuts

12 GB

il·limitada

-

-

39,90€

100/100 Mbps

750 minuts

22 GB

il·limitada

-

-

44,90€

100/100 Mbps

750 minuts

12 GB

il·limitada

3 GB

il·limitada

44,90€

100/100 Mbps

750 minuts

22 GB

il·limitada

3 GB

il·limitada

47,90€

1000/600 Mbps

-

-

-

-

-

39,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

-

-

-

-

41,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

12 GB

il·limitada

-

-

43,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

22 GB

il·limitada

-

-

47,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

52 GB

il·limitada

-

-

55,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

92 GB

il·limitada

-

-

59,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

12 GB

il·limitada

12 GB

il·limitada

49,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

22 GB

il·limitada

22 GB

il·limitada

55,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

52 GB

il·limitada

52 GB

il·limitada

65,90€

1000/600 Mbps

il·limitada

92 GB

il·limitada

92 GB

il·limitada

79,90€

* Totes les trucades són a telèfons ﬁxos i mòbils nacionals.
Si necessites més línies de telèfon mòbil consulta l’apartat de tarifes de telefonia mòbil (pàgina següent).
Preus amb IVA inclòs. Alta del servei inclosa i gratuïta segons esquemes de desplegament previstos, a excepció de les altes rurals per a habitatges
allunyats (més de 150 metres lineals) de les caixes de connexió. En aquests casos n’estudiarem el desplegament especíﬁc i en farem pressupost.
Consulta’ns. Compromís de permanència de 3 mesos. Quota de línia FTTH inclosa.
Les trucades il·limitades de les línies mòbils corresponen a una tarifa amb 3.000 minuts a ﬁxos i mòbils nacionals (ús raonable), excepte les tarifes
il·limitades de 92 GB que corresponen a 6.000 minuts.

Tarifes de mòbil
Dades

Veu

Quota
mensual

12 GB

il·limitada

11,75€

22 GB

il·limitada

32 GB

A Iguana, t’oferim les millors tarifes

Bo 1€

Dades

Quota
mensual



+ 1€

17 GB

12,75€

15,75€



+ 1€

52 GB

16,75€

il·limitada

19,75€



+ 1€

92 GB

20,75€

0 GB

il·limitada

8,75€



+ 1€

3 GB

9,75€

3 GB

300 minuts

8,75€



+ 1€

6 GB

9,75€

5 GB

50 minuts

8,75€



+ 1€

8 GB

9,75€

Les trucades il·limitades de les línies mòbils corresponen a una tarifa amb 3.000 minuts a ﬁxos i mòbils nacionals
(ús raonable), excepte les tarifes il·limitades de 32 i 92 GB que corresponen a 6.000 minuts.

Superat el límit contractat:
0,05€/min | 0,20€/establiment | 0,12€ SMS | 0,61€ SMS internacionals
+1 GB a velocitat reduïda.

Bo dades

Bo SMS
200 sms

1,50€

3 GB
10 GB

Bo minuts (1)

100 min Internacional

4,90€

300 min Internacional

11,90€

Preus amb IVA inclòs.

10,00€

MultiSIM
Alta

(1) Els bons de minuts internacionals
incorporen trucades a països d’Europa,
Amèrica, Àfrica i Àsia (consulteu el llistat
detallat de països a la pàgina web
ww.iguana.cat/mobil).

4,95€

Quota mensual

Duplicat SIM

0€
3,50€
5€

Ara,

suma més dades
per només 1 €
A Iguana, t'oferim l'opció de
complementar la teva tarifa mòbil
per només 1 € més

Telèfons mòbils
Oppo
A72

Oppo

189€

A15

Pantalla de 6,5”

Dual SIM

Pantalla de 6,52”

128 GB
memòria interna

Càmera
48+8+2+2 Mpx

32 GB
memòria interna

4 GB RAM

Càmera frontal
16 Mpx

3 GB RAM

Processador
Snapdragon 665

Xiaomi

Bateria: 5.000 mAh

Poco X3 NFC
Pantalla de 6,67”
128 GB
memòria interna
6 GB RAM
Processador
Qualcomm
Snapdragon 732G

Càmera
64+13+2+2 Mpx
Càmera frontal
20 Mpx

399,99€

Pantalla de 4,7”

Càmera 12 Mpx
Càmera frontal
7 Mpx

Polsera
Xiaomi

Mi Smart Band 5
Pantalla: 1,1”
22 grams

Sensors: Freqüència cardíaca,
acceleròmetre i giroscopi de
3 eixos.
Resistència a l’aigua fins a
5ATM

Bateria: 125 mAh (autonomia
de fins a 14 dies)

Lector
d’empremtes
Càmera
13+2+2 Mpx
Càmera frontal
5 Mpx
Bateria: 4.230 mAh

199€

Pantalla de 6,53”

Dual SIM

128 GB
memòria interna

Càmera
48+2+2 Mpx

4 GB RAM

Càmera frontal
8 Mpx

Processador
Qualcomm
Snapdragon 662

Bateria: 5.160 mAh

Iphone 8

2 GB RAM

Poco M3

Lector d’empremtes
lateral

Telèfons seminous en excel·lent estat de conservació, provats, amb
perfecte funcionament, sense cap marca d’ús ni desperfecte i amb un
any de garantia.

256 GB
memòria interna

Xiaomi

269€

Telèfon seminou
Apple

Processador
Helio P35

129€

Bateria: 6.000 mAh

39€

El telèfon que busques
TCL

10L

Pantalla de 6,53”
64 GB
memòria interna
6 GB RAM
Processador
Qualcomm
Snapdragon 655

Samsung

Galaxy A51
Pantalla de 6,5”
128 GB
memòria interna
4 GB RAM
Processador
Octa Core

Tauleta
Alcatel

1T Smart
Pantalla de 10,1”

32 GB
memòria interna
2 GB RAM

Processador Quad-Core
415 grams

Càmera 5 Mpx

Càmera frontal 5 Mpx
Bateria: 4.000 mAh

249€
Dual SIM i lector
d’empremtes
Càmera
48+8+2+2 Mpx
Càmera frontal
16 Mpx
Bateria: 4.000 mAh

329€
Dual SIM i lector
d’empremtes
Càmera
48+12+5+5 Mpx
Càmera frontal
32 Mpx
Bateria: 4.000 mAh

129€

TCL

10SE

189€

Pantalla de 6,52”

Dual SIM

128 GB
memòria interna

Càmera
48+2+2 Mpx

4 GB RAM

Càmera frontal
8 Mpx

Processador
Helio P22

Samsung

Galaxy A12
Pantalla de 6,50”
64 GB
memòria interna
4 GB RAM
Processador
Octa-Core

Alcatel

3X

Pantalla de 6,52”
64 GB
memòria interna
4 GB RAM
Processador
Octa-Core

Bateria: 4.000 mAh

179€
Lector
d’empremtes
Càmera
48+5+2+2 Mpx
Càmera frontal
8 Mpx
Bateria: 5.000 mAh

149€
Dual SIM i lector
d’empremtes
Càmera
16+5+2+2 Mpx
Càmera frontal
8 Mpx
Bateria: 5.000 mAh

Iguana TV

Un sol lloc on
tenir-ho tot!

Per només

10€ / mes
IVA inclòs

Més de 130 canals en directe
30 canals generalistes
7 canals de cinema
10 canals de sèries
26 canals temàtics
7 canals d’esports
11 canals infantils
40 canals de notícies
(nacionals i internacionals)
13 plataformes de vídeo
a la carta gratuïtes
Consulta tots els canals a:
www.iguana.cat/tv

L’aparell d’Iguana TV s’instal·larà sempre connectat per cable al router
d’Iguana. En cas que això no sigui possible, consulteu opcions.
Recomanem Iguana TV per aquelles llars sense Smart TV o sense antena
convencional de televisió.

Iguana TV

Iguana TV és una plataforma agregadora de
continguts que et permet tenir tot el que vols
veure en un sol lloc, sense necessitat de saltar
d’una plataforma a una altra. Aglutina tots els teus
proveïdors de pagament, els canals en directe i
els continguts a la carta en una mateixa aplicació
intuïtiva i amb cercador integrat. Rep recomanacions
de manera unificada i alertes de disponibilitat.

Tria què vols veure!

Paga només per allò que t’interessa.
A la teva Iguana TV hi pots afegir les plataformes
que ja tinguis contractades:

7,99€ / mes

6,99€ / mes

9,99€ / mes

3,99 € / mes



Cerca fàcil i intuïtiva de continguts



Una única aplicació per a veure-ho
tot: sèries, pel·lícules, esports,
televisió a la carta i canals en
directe



Integració en un sol lloc de
continguts gratuïts i de pagament



Còmode i fàcil d’utilitzar



Sense complicacions

8,99€ / mes

6,99€ / mes

LITE

8€ / mes

Totes les pel·lícules i sèries que vulguis.
Estrenes i produccions pròpies. Més de
3.000 títols.
Continguts de Disney, Pixar, Marvel,
Star Wars i National Geographic. Noves
produccions, clàssics i originals exclusius.

Es poden seguir competicions com la
Copa del Rei, Moto GP, Premier League,
FA Cup, Copa Libertadores, Eurolliga de
bàsquet... i continguts d’Eurosport.

Amb Amazon Premium, tens accés a
més de 1.200 títols de sèries de televisió i
pel·lícules.

Estrenes de pel·lícules i producció pròpia
tant de sèries com de llargmetratges.
Més d’un miler de títols.

Un ampli catàleg amb sèries i estrenes
de cinema. Més de 2.500 títols.

Inclou els canals #0, #Vamos i canals
en directe. Sèries internacionals,
originals Movistar, esports, humor...

I també:

Els preus de les plataformes poden variar a criteri del propi proveïdor.

Ampliació

de cobertura Wi-Fi



Aquest equipament i la instal·lació
són una millora per a la teva llar i
et quedaran en propietat.

La xarxa Wi-Fi és molt pràctica perquè et permet connectar a Internet diferents dispositius sense cables, però també té
alguns inconvenients: amb la distància i els obstacles (per exemple les parets) es perd la qualitat de la senyal.
T’oferim dues possibilitats d’extensió de cobertura Wi-Fi AC que et permeten ampliar la cobertura de la xarxa Wi-Fi
sense pèrdues de senyal. Són dues opcions ideals per a pisos dúplex o cases grans.

149 €

249 €

Bàsica

Avançada

Punt d’accés airCube AC 2x2 MIMO per
oferir Wi-Fi d’alta velocitat.

Punt d’accés Ampliﬁ AC 3x3 MIMO per
oferir Wi-Fi d’alta velocitat amb una
major capacitat d’enllaç.

La solució ideal si el que necessites és
fer arribar la cobertura Wi-Fi en un
espai concret. A més, també hi pots
connectar dispositius per cable.

Cable ethernet de 20 metres.
Temps previst d’instal·lació: 2 hores.

Indicat per a ampliar cobertura Wi-Fi si
tens dispositius que tinguin capacitat de
recepció 3x3 MIMO. Permet afegir-hi
antenes Mesh addicionals i connectar
dispositius per cables al punt d’accés.

Cable ethernet de 20 metres.
Temps previst d’instal·lació: 2 hores.

Oferta exclusiva per als clients d’Iguana amb serveis de connexió a Internet. Opció de ﬁnançament en tres mesos sense interessos.

Possibles costos addicionals: primera hora addicional: 36,3 €. A partir de la segona hora addicional: 26,25 €. Metres de cable extra: 1,21 €/metre.
Si vols un projecte especíﬁc de cobertura Wi-Fi, consulta'ns i et farem pressupost.
Preus amb IVA inclòs.

Antena Mesh
addicional
167,70 €

Paquets amb Internet per radioenllaç

Internet on ningú arriba

El radioenllaç permet fer arribar connexió a Internet en llocs de difícil accés,
punts remots o indrets que històricament han tingut mancances de serveis de

telecomunicacions. La nostra pròpia xarxa de fibra òptica és la que ens permet oferir un
sistema de radioenllaç fiable i de qualitat. Consulta’ns la teva cobertura.
Velocitat

Telefonia ﬁxa
Veu*

Línia mòbil
Dades Veu*

Alta

Quota
Mensual

3/3 Mbps

-

-

-

Gratuïta

25,50€

3/3 Mbps

500 min nacionals a ﬁx i mòbil

-

-

Gratuïta

34,50€

3/3 Mbps

500 min nacionals a ﬁx i mòbil

17 GB il·limitada

Gratuïta

46,00€

4/4 Mbps

-

-

-

Gratuïta

29,50€

4/4 Mbps

500 min nacionals a ﬁx i mòbil

-

-

Gratuïta

38,50€

4/4 Mbps

500 min nacionals a ﬁx i mòbil

52 GB il·limitada

Gratuïta

55,00€

6/6 Mbps

-

-

-

Gratuïta

37,50€

6/6 Mbps

500 min nacionals a ﬁx i mòbil

-

-

Gratuïta

46,50€

6/6 Mbps

500 min nacionals a ﬁx i mòbil

52 GB il·limitada

Gratuïta

63,00€

10/10 Mbps

-

-

-

Gratuïta

54,50€

10/10 Mbps

500 min nacionals a ﬁx i mòbil

-

-

Gratuïta

63,50€

10/10 Mbps

500 min nacionals a ﬁx i mòbil

52 GB il·limitada

Gratuïta

74,00€

* Totes les trucades són a telèfons ﬁxos i mòbils nacionals.
Preus amb IVA inclòs. L’alta gratuïta inclou l’antena i el router Wi-Fi. Compromís
de permanència de 12 mesos.
Si necessites més línies de telèfon mòbil: consulta l’apartat tarifes de mòbil (pàgina 5)
Les trucades il·limitades de les línies mòbils corresponen a una tarifa amb 3.000 minuts (ús raonable).

Sempre
al teu servei


Atenció
personalitzada



Assessorament
a mida



Contractació i tramitació
dels serveis d’Iguana



Venda de telèfons
nous, seminous
i accessoris de telefonia



Configuració
de terminals mòbils

CARRER DE LA TORRE

CARRER ST. MAGÍ

CARRER STA. CATERINA

EIG V

ERDA

GUER

CARRER GALÍCIA

PLAÇA
DE CAL FONT

BIBLIOTECA

PASS

CARRER DE L’AURORA

BOTIGA A IGUALADA
Carrer Santa Caterina, 32

Horari de dilluns a dissabte
de 10h a 13:30h i de 16:30h a 20:30h

 93 803 62 06



www.iguana.cat

 iguanacat

 IguanaComunicacions
 IguanaComunicacions

