Tarifa prídavných služieb BENESTRA, s. r. o.
Platnosť od 1.9.2017

Tarifa prídavných služieb
Zriaďovací poplatok

Mesačný poplatok

v € s DPH

v € s DPH

0.00

7.96

0.00

3.19

0.00

19.88

0.00

19.88

z

0.00

3.19

servera

0.00

3.19

0.00

11.91

0.00

15.89

0.00

5.98

16.03

0.00

Preregistrácia domény

9.56

0.00

SK-NIC ročný poplatok

0.00

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Prídavné služby

Pevná IP adresa
Služba umožnuje zákaznikovi objednať si pevnú IP
adresu

E-mail Schránka
Prídavná schránka elektronickej pošty s troma
aliasmi

Doménová poštová schránka POP3
Zriadenie virtuálnej doménovej poštovej schránky
POP3 v tvare čokoľvek@firma.sk

Doménová poštová schránka SMTP
Zriadenie doménovej poštovej schránky SMTP
@firma.sk (obsahuje pevnú IP adresu)

Virtuálny mail server
Možnosť
zmeny
mailových
meno@gtsmail.sk na meno@firma.sk

adries

Virtuálny web server
Zriadenie
virtuálneho
(www.firma.sk)

WWW

Dynamický web
Možnosť použitia PHP, Perl, ASP skriptov a databáz
v zákazníkovom web priestore

Dynamický web
Využitie ASP/ASP.net skriptov v zákazníkovom web
priestore.

MS SQL Databáza
Registrácia domény
Registácia domény druhej úrovne vo formáte
firma.sk

Mailbox Antivírus
Antivírová kontrola e-mailovej schránky

Mailbox Antispam
Ochrana e-mailovej schránky proti spamom
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Domain antivírus
Antivírová
kontrola
meno@firma.sk

vlastnej

domény

Prídavný priestor pre WWW
Navýšenie WWW priestoru o 100 MB

Prídavný priestor pre FTP
Navýšenie FTP priestoru o 100 MB

Prídavný priestor
elektronickej pošty

pre

0.00

15.93

0.00

13.54

0.00

13.54

0.00

13.54

schránky

Navýšenie Mail priestoru o 100 MB

Všetky ceny uvedené v tabuľke sú v € s DPH.
Zúčtovacie obdobie je mesačné, začína prvým dňom kalendárneho mesiaca a končí posledným dňom
kalendárneho mesiaca, pričom prvé obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
aktivácii Služby. Za obdobie od aktivácie Služby do začiatku prvého zúčtovacieho obdobia je Účastník
povinný uhradiť odplatu pozostávajúcu z Hovorného a pomernej časti mesačného poplatku (ak je mesačný
poplatok stanovený v Tarife a Zmluve).
Účastník uhradí odplatu za poskytovanie Služby jedným z nasledujúcich spôsobov:


prevodným príkazom



alebo iným spôsobom umožneným spoločnosťou BENESTRA, s. r. o.

Účastník si môže vyžiadať informácie o aktuálnych cenách a zľavách prostredníctvom elektronickej pošty na
adrese info@benestra.sk alebo na telefonickej linke zákazníckeho servisu:
Pondelok - Piatok
8:00 - 20:00 hod. tel. č. 02/322 322 32
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