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Doplňkový ceník serveru AHOSTING.cz
Doplňkový ceník ke službě webhosting
Pronájem vlastní IPv4 adresy pro účely SSL certifikátu
Zaslání daňového dokladu prostřednictvím České pošty
Vypálení zálohy na DVD a zaslání prostřednictvím České pošty
Obnova dat ze zálohy
Nadstandardní práce technika / programátora
Vystavení CSR pro certifikát SSL

49,-Kč / měsíčně
195,-Kč / jednorázově
450,-Kč / jednorázově
350,-Kč / jednorázově
750,-Kč / započatá hodina
250,-Kč / jednorázově

Doplňkový ceník ke službě Server Hosting
Konektivita
(týká se konektivity nad rámec služby)
Konektivita v rámci sdružení NIX.CZ z.s.p.o. či v rámci přímých propojů s autonomními systémy
operátorů, kteří jsou členy sdružení NIX.CZ
•
•
•

2 995 Kč / 100 Mbps
13 495 Kč / 500 Mbps
17 995 Kč / 1000 Mbps

•
•
•
•

10 EUR / 1Mbps
90 EUR / 10Mbps (9 EUR / Mbps)
440 EUR / 50Mbps (8,8 EUR / Mbps)
850 EUR / 100Mbps (8,5 EUR / Mbps)

(vyšší datové toky řešeny individuálně)
IP transit konektivita
(dále také jako „zahraniční konektivita)

(vyšší datové toky řešeny individuálně)
Přepojení z FE (FastEthernet, 100Mbps) portu na 1GE port
Další FE port (KVM apod.)
Další 1GE port

3 900,-Kč / jednorázově
1 500,-Kč / jednorázově
3 000,-Kč / jednorázově

(Týká se pouze služby dedikovaný server. U managed serverů jsou služby poskytovány výhradně
na GE portech a zřízení dalších portů je bezplatné.)
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IP adresy
(týká se IPv4 IP adres)
IP rozsah s prefixem /29 (8 IP adres, 5 použitelných)
V případě 2 a více serverů 0 Kč

295,-Kč / měsíčně

IP rozsah s prefixem /28 (16 IP adres, 13 použitelných)
V případě 4 a více serverů 0 Kč

545,-Kč / měsíčně

IP rozsah s prefixem /27 (32 IP adres, 29 použitelných)
V případě 8 a více serverů 0 Kč

757,-Kč / měsíčně

IP rozsah s prefixem /26 (64 IP adres, 61 použitelných)
V případě 15 a více serverů 0 Kč

925,-Kč / měsíčně

IP rozsah s prefixem /25 (128 IP adres, 125 použitelných)
V případě 22 a více serverů 0 Kč

1 195,-Kč / měsíčně

IP rozsah s prefixem /24 (256 IP adres, 253 použitelných)
V případě 35 a více serverů 0 Kč

1 495,-Kč / měsíčně

Další služby
Započatých 100W nad limit 250W
290,-Kč / měsíčně
(uvedená hodnota je počítána dle nominální hodnoty uvedené na napájecím zdroji serveru)
Energetický příplatek za další procesor v serveru

0,-Kč / měsíčně

Další napájecí zásuvka 230V

450,-Kč / měsíčně

Umístění serveru na polici
(dodání serveru bez lyžin)

250,-Kč / měsíčně

Ceník je platný od 1.1.2016 po dobu neurčitou. Ceny jsou uvedené bez DPH.
Měsíční poplatky jsou účtovány vždy na minimální období 1 roku, pokud není uvedeno jinak.
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