245 006 026

Ceník produktů a služeb Greendata s.r.o.
Jsme nejlevnější na trhu. Ne, nevytahujeme se, klidně se podívejte ke konkurenci, ale levnější housingové služby na českém
trhu opravdu nenaleznete a co víc, svůj server si nechte doma na hraní, dáme vám totiž vlastní.

Ceník produktů a služeb platný od 1. 5. 2011
Služba

Měsíční paušál

Služba

Měsíční paušál

Dedikovaný server

990 Kč

Managed server    

1190 Kč

Sec DNS Sec MX

Blade server

3500 Kč

Firewall

200 Kč

Online dohled

300 Kč

Instalace serveru BASIC

Zálohový automat

do odvolání zdarma

100 Kč
50 Kč

Instalace serveru BASIC PLUS

200 Kč

Bezpečnostní správa

300 Kč

Asistenční Linux Admin (ALA)

200 Kč

Administrace mailserveru

700 Kč

IP Plus

50 Kč

Administrace webserveru

700 Kč

Záloha serveru 50 GB

50 Kč

Administrace webserveru a mailserveru

Záloha serveru 100 GB

100 Kč

High Availability Cluster   

dle kalkulace

1000 Kč

Extra disk 500 GB

100 Kč

Rozšíření paměti RAM o 1 GB

100 Kč

+

Ceny jsou uvedeny
bez DPH.

+

Cena zahrnuje 100 Mbit bez agregace a omezení
s poměrem NIX : zahraničí 50:50.

+

Smlouva se uzavírá na dobu určitou
12 měsíců.

+

SLA 99,9 % 24x7, HW servis do 3 hodin,
úložiště Praha 5 a Praha 6.

3 kroky k získání služby Greenhousing  
1.

Poptávka / objednávka

Zákazník vyplní objednávkový formulář na webu, kde si vybere druh serveru, způsob instalace a dále vyspecifikuje rozsah
zvolených služeb a objednávku odešle. Poté hned dostane na svůj email vygenerovaný kód, který zadá na stránkách
do příslušného pole. Následně se mu načte kompletní přehled včetně náhledu smlouvy. Po odsouhlasení smlouvy
zatržením příslušného pole dokončí objednávku.

2.

Uzavření kontraktu

Na e-mail zákazníka je doručeno potvrzení objednávky se souhrnným přehledem o nákupu, smlouva,
ID a PIN zákaznického portálu, fakturační údaje s vygenerovaným variabilním symbolem a příkazem k úhradě
aktivační částky, která je ve výši prvního měsíčního poplatku.

3.

Aktivace účtu  

Po připsání platby na našem účtě získá zákazník do 24 hodin IP adresu k objednaným službám prostřednictvím
námi zakoupeného serveru a v zákaznickém centru na www.greenhousing.cz nalezne klient smlouvu, fakturu a certifikaci
Green Data Business ke stažení.
V případě, že budete mít další otázky, rádi je vyřešíme prostřednictvím naší informační linky na telefonním čísle:
245 006 026 nebo na emailu: info@greenhousing.cz.

