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| Internetové připojení - měsíční paušální sazby
InternetStandard
450
rychlost 12 Mbps upload i download, agregace 1:20, v ceně telefonní číslo, wi-fi router, e-mailový účet a 1
GB bezpečného prostoru pro data v našem datovém centru
InternetPremium
650
rychlost 20 Mbps upload i download, agregace 1:10, v ceně telefonní číslo s přístrojem, wi-fi router, emailový účet, 5 GB bezpečného prostoru pro data v našem datovém centru, 30 minut telefonické technické
podpory a veřejná IP adresa
- tarify dostupné na optické síti, pro bezdrátovou technologii jsou ceny individuální
- přípojné body i celá síť jsou trvale monitorovány na dostupnost služby
- dvě autonomní datové linky o rychlosti 100 Mbps
- plnohodnotné telefonní číslo bez omezení a bez paušálu

| Doménové služby
Registrační poplatek CZ domény - včetně vystavení DNS záznamů
Udržovací poplatek CZ domény 1 rok - včetně vystavení DNS záznamů
Parkování domény, vedení a změna DNS záznamu
pro výši poplatků za registraci a udržovacích poplatků ostatních domén nás prosím kontaktujte

| Hostingové služby
HostingBasic - prostor na disku 100 MB, 3 e-mailové účty
HostingStandard - prostor na disku 500 MB, 10 e-mailových účtů, 1 x MySQL
HostingPremium - prostor na disku 1000 MB, 20 e-mailových účtů, 5 x MySQL
- datové centrum s dostupností 99,9 %
- redundance všech technologií (připojení, výkon, zálohování, napájení, chlazení)
- 2 nezávislé optické trasy 100 Mbps s konektivitou do páteřní sítě
- nepřetržitý monitoring všech technologií a technická podpora
- zabezpečený vstup, uzamykatelné racky, bezpečnostní kamery atd.
- s použitím technologií Fujitsu a Cisco
- automatické zálohování dat
- záložní zdroj el. energie (centrální UPS a dieselagregát)
- centrální klimatizační jednotky

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Pro individuální nabídku nás prosím kontaktujte.
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