Ceník doplňkových služeb účinný od 4. 12. 2018
Více informací na www.avonet.cz

◼ Registrace domén

◼ Server Housing

registrace a vedení českých i zahraničních domén
firma.zlin.cz
cena za jednu
doménu bez DPH
(s DPH)

Doména

umístění vyhrazeného serveru na páteřní uzel sítě internet

firma.cz./eu/.com*
cena za jednu
doménu bez DPH
(s DPH)

firma.sk**
cena za jednu
doménu bez DPH
(s DPH)

Tarif Server Housing

Kredit

Platba měsíčně

cena za 10 GiB nad
kredit
bez DPH (s DPH)

Registrace

zdarma***

200 (242) Kč

500 (605) Kč

Basic

200 GiB

1 900 (2 299) Kč

150 (181) Kč

Provoz ročně (jedna doména)

199 (240) Kč

399 (482) Kč

790 (955) Kč

Standard

500 GiB

2 900 (3 509) Kč

100 (121) Kč

99 (119) Kč

299 (361) Kč

690 (834) Kč

Pro

1000 GiB

3 900 (4 719) Kč

50 (60) Kč

Provoz ročně (tři a více domén)

* platí také pro domény s koncovkami .net, .org, .info, .biz, .us
** majitelem domény musí být slovenský subjekt
*** bezplatná registrace pokud doména obsahuje název firmy
Cena zahrnuje veškeré poplatky včetně poplatků registrátorovi, provoz a konfigurace dvou name
serverů. Při převodu domény od jiného registrátora nebo technického správce neúčtujeme
registrační poplatek. Poplatek za změnu vlastníka domény 1 000 (1 210) Kč, ostatní změny 300
(363) Kč.

◼ Webhosting

Umístění serveru v AVONET Housing Centru, datový prostor omezen pouze velikostí disku,
předplacený měsíční kredit dat přenesených v obou směrech, při překročení kreditu se zpoplatňuje
každých započatých 10 GiB nad kredit, 1x 100 Mb/s IP konektivita (uplink), kontrola čerpání
kreditu on-line přes webové rozhraní a e-mailem, pevná veřejná IP adresa, UPS, záložní
motorgenerátor, klimatizace. Aktivace služby 1 000 (1 210) Kč.

◼ Mailbox
e-mailová schránka
Platba měsíčně
bez DPH (s DPH)

Tarif

pronájem prostoru pro vystavení Vašich WWW stránek
Mailbox
Platba měsíčně
bez DPH (s DPH)

Webhosting BASIC
www.firma.cz
www.firma.zlin.cz

Platba ročně
bez DPH (s DPH)

150 (181) Kč

1 500 (1 815) Kč

50 (60) Kč

500 (605) Kč

Prostor 500 MiB s PHP skriptováním, neomezený transfer dat, FTP přístup. Cena služby zahrnuje 1x
doménu firma.zlin.cz nebo firma.luhacovice.cz.

Platba měsíčně
bez DPH (s DPH)

Platba ročně
bez DPH (s DPH)

www.firma.cz*

250 (302) Kč

2 500 (3 025) Kč

www.firma.zlin.cz

120 (145) Kč

1 200 (1 452) Kč

Webhosting ECONOMY

Platba ročně
bez DPH (s DPH)

60 (72) Kč

600 (726) Kč

Tarif Mailbox – poštovní schránka o velikosti 1 GiB, transport jednotlivých e-mailů omezen
velikostí do 20 MiB, název jmeno.prijmeni@avonet.cz, zasílání SMS o příchozí poště, přístup
k poštovní schránce také přes WWW rozhraní (Webmail).
Antivirová kontrola příchozí elektronické pošty na mailserveru Poskytovatele. Zavirovaná pošta
není doručena.
Antispamová kontrola příchozí elektronické pošty na základě analýzy obsahu na mailserveru
Poskytovatele. Zachycená pošta je archivována u poskytovatele jeden měsíc. O zachycených
spamech je uživatel informován 4x denně ve sběrných hlášeních.
Zvětšení schránky o další 1 GiB za měsíční poplatek 60 (72) Kč. Maximální velikost schránky 5 GiB.
Aktivace služby zdarma.

◼ IP adresy
provoz pevné veřejné IPv4 adresy
Platba měsíčně
bez DPH (s DPH)

* platí také pro domény s koncovkami .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .sk

Tarif

Prostor 1000 MiB pro dynamické www stránky, neomezený transfer dat, FTP přístup, detailní
statistiky návštěvnosti, PHP a SQL databáze (MySQL nebo PostgreSQL). Cena služby zahrnuje 1x
Mailbox a 1x doménu firma.zlin.cz nebo firma.luhacovice.cz.

Pevná veřejná IPv4 adresa (mimo pevný a mobilní internet LTE)

32,5 (39) Kč

Pevná veřejná IPv4 adresa k pevnému a mobilnímu internetu LTE

100 (121) Kč

Platba měsíčně
bez DPH (s DPH)

Webhosting PROFI

Platba ročně
bez DPH (s DPH)

www.firma.cz*

390 (471) Kč

3 900 (4 719) Kč

www.firma.zlin.cz

190 (229) Kč

1 900 (2 299) Kč

◼ Antivir
nejefektivnější antivirové řešení na trhu
Platba měsíčně
bez DPH (s DPH)

Varianty

* platí také pro domény s koncovkami .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .sk
Prostor 2000 MiB pro dynamické www stránky, neomezený transfer dat, FTP přístup, detailní
statistiky návštěvnosti, PHP a SQL databáze (MySQL nebo PostgreSQL). Cena služby zahrnuje 2x
Mailbox a 1x doménu firma.zlin.cz nebo firma.luhacovice.cz.

ESET Multi-Device Security

164,5 (199) Kč

Jedná se o zvýhodněný balíček zahrnující celkem 4 licence, které lze použít na kombinaci
jakýchkoliv zařízení.

◼ FTP Hosting
pronájem FTP prostoru pro umístění a výměnu Vašich dat
Tarif

Kredit

Platba měsíčně
bez DPH (s DPH)

Cena za 10 GiB
nad kredit
bez DPH (s DPH)

FTP Hosting Basic

30 GiB

390 (471) Kč

250 (302) Kč

FTP Hosting Pro

90 GiB

900 (1 089) Kč

200 (242) Kč

Virtuální FTP server ftp.firma.cz. Předplacený měsíční kredit dat přenesených v obou směrech dle
zvoleného tarifu, maximální velikost dat na disku 10 GiB, při překročení kreditu se zpoplatňuje
každých započatých 10 GiB nad kredit, kontrola čerpání kreditu on-line přes webové rozhraní a emailem, přístupové kódy pro administrátora a dalších 5 uživatelů. V ceně služby 1x Mailbox.
Aktivace služby 500 (605) Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce jsou ceny včetně DPH zaokrouhleny na koruny dolů. Ceník obsahuje nejžádanější služby. Ceny dalších služeb Vám poskytneme na požádání.

www.avonet.cz

Zákaznické centrum AVONET
Kvítková 4323, 760 01 Zlín
Tel.: +420 575 575 575

Domácnosti
Tel.: +420 575 575 777
E-mail: osobni@avonet.cz

Firmy a organizace
Tel.: + 420 575 575 001
E-mail: firemni@avonet.cz

Technická podpora
Tel.: +420 577 211 214
E-mail: podpora@avonet.cz

