
 Cenník doplnkových služieb RAINSIDE s.r.o.

Mailhosting

Zriadenie e-mailovej schránky ( vrátane 1x e-mailová adresa, zahŕňa službu webmail ): 3,60 € / jednorázovo

Prevádzka e-mailovej schránky ( vrátane 1x e-mailová adresa, zahŕňa službu webmail ): 1,20 € /  mesačne 

Zriadenie dodatočnej e-mailovej adresy ( k existujúcej e-mailovej schránke/ doménovému 

košu): 
3,60 € / jednorázovo 

Zriadenie doménového koša: 3,60 € / jednorázovo 

Prevádzka doménového koša: 9,60 € / mesačne 

Zriadenie presmerovania pošty: 3,60 € / jednorázovo 

Prevádzka presmerovania pošty: 1,20 € / mesačne 

Profesionálna antivírová ochrana e-mailovej schránky: 1,20 € / mesačne 

Profesionálna antivírová ochrana doménového koša: 3,60 € / mesačne 

Webhosting  

Zriadenie web priestoru: 6,-€ / jednorázovo 

Web priestor do 500 MB: 4,80 € / mesačne 

Za každých ďalších 500 MB: 3,60 € / mesačne 

Zriadenie FTP: 6,-€ / jednorázovo 

Zriadenie databázy k webu ( MySQL, PostgreSQL ): 6,-€ / jednorázovo 

Prevádzka databázy k webu: 3,60 € / mesačne 

Iné  

1x pevná-verejná IP adresa:  v cene firemného pripojenia

Ďalšia pevná-verejná IP adresa ( potrebné zdôvodniť podľa dokumentu RIPE- european 

IP space request form) : 
6,-€ /mesačne 

Registrácia domény (.sk., .eu, .com, org., atd.): 36,-€ / ročne 

Predĺženie platnosti domény (.sk., .eu, .com, .org, atd.): 27,88 € / ročne 

Poplatok za obnovenie poskytovania služieb: 24,- € / jednorázovo 

Administratívna zmena - prezmluvnenie 9,6 € / jednorázovo 

Preloženie služby ( pri sťahovaní ): 30,-€ / jednorázovo + reálne náklady 

Servisný zásah u klienta: 30,- € / hodina 

Prenos čísla zo siete Telekom (jednoduchá žiadosť) 24,- € / jednorázovo 

Prenos množiny čísel ISDN, DDI zo siete Telekom (komplexná žiadosť) 72,- € / jednorázovo 

Poslanie 3. upomienky: 3,60 € / jednorázovo 

*   Maximálny limit odosielaného/prijímaného e-mailu je 15 MB 

***   Uvedené ceny sú s DPH

** Max. limit webmailovej schránky je 100 MB.                                                                                                                                               

-Prečítané e-maily sa automaticky mažú po 1 mesiaci.                                                                                                                                    

-Neprečítané e-maily sa automaticky mažú po 3 mesiacoch.

-Schranky neaktívne dlhšie ako 6 mesiacov sa automaticky rušia ( pokiaľ nebude spoločnosť Rainside vopred uvedomená).

-Ak e-mailová schránka prekročí max. limit 100 MB, klient je na daný stav upozornený. V prípade absentujúcej odozvy dochádza k 

automatickému vymazaniu všetkých e-mailov v schránke.


