Peter Prizbul , Športová 509/6 , Viničné , pionet@pionet.sk

Cenník služieb platný od 1.4.2010
Ponuka pre firemných zákazníkov:
Pripojenie k sieti internet :
Firma Start – pripojenie zdieľanou linkou

42€ bez DPH/49,99€ s DPH
Najlacnejšia forma intenetového pripojenia pre firmy prináša okrem nízkeho agregačného pomeru 1:5 a vysokej
dostupnosti služby aj kvalitný a rýchly servis najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy.Rýchlosť pripojenia je max
2Mbps download a max. 1Mbps upload.

Garant1 – pripojenie garantovnou linkou 2048kbps

58,82€ bez DPH/69,99€ s DPH
Jedná sa o cenovo výhodné pripojenie pre malú firmu/pobočku . Rýchlosť je ideálna na realizáciu VPN tunelov , prístupu
k vzdialeným sieťovým službám , odosielaniu mailov s ve%lkými prílohami a pod.V cene intenetového paušálu máte
servis v priebehu pracovného dňa v ktorom bola nahlásená porucha.Rýchlosť pripojenia 2048kb/s obojsmerne je
garantovaná.Ako nášmu zákazníkovi Vám radi pomôžeme pri realizácii firemnej siete, štruktúrovanej kabeláže či nákupe
výpočtovej a kancelárskej techniky.Pri kombinácii balíka s paušálnym programom servisu firemnej siete získate 2
servisné hodiny mesačne zdarma a ktomu zľavu 5% na každú servisnú hodinu.

Garant2– pripojenie garantovnou linkou 3096kbps

75,63€ bez DPH/89,99€ s DPH
Internetová prípojka pre firemného zákazníka, ktorý si uvedomuje že na internetovom pripojení ako pracovnom nástroji
sa neoplatí šetriť , zýšením rýchlostnej kapacity linky ušetríte čas a tým pádom aj peniaze. Ako nášmu zákazníkovi Vám
radi pomôžeme pri realizácii firemnej siete, štruktúrovanej kabeláže či nákupe výpočtovej a kancelárskej techniky. V
cene pripojenia máte okrem vysokej garancie dostupnosti aj kvalitný servis, vrátane bezplatného srevisu internetovej
prípojky v priebehu pracovného dňa.Pri kombinácii balíka s paušálnym programom servisu firemnej siete získate 4
servisné hodiny mesačne zdarma a ktomu zľavu 10% na každú servisnú hodinu.

Servisný cenník:
výjazd na poruchu(neráta sa v prípade bezplatného servisu)
servisná hodina
reinštalácia OS Windows/Linux + záloha dát do 100GB
reinštalácia OS Windows/Linux + záloha dát do 100GB u zákazníka/hodina

zálohá dát každých ďlaších 100GB
diagnostika pc (u nás)
servis pc(výmena hardware, vyčistenie)
návrh firemnej siete a potrebnej technológie vrátane serverovej časti
inštalácia serverovej časti cca 4-5 hod
realizácia firemnej siete /hodina
(štruktúrovaná kabeláž,wifi prístup, návrh siete a aktívnych prvkov)
Servis BASIC

3,30€ bez DPH
15€ bez DPH/hod
26€ bez DPH
17€ bez DPH/hod
12€ bez DPH
7€ bez DPH
od15€ bez DPH
od85€ bez DPH
20€ bez DPH/hod
20€ bez DPH/hod

3,93€ s DPH
17,85€ s DPH/hod
30.94€ s DPH
20,23€ s DPH/hod
14,28€ s DPH
8,33€ s DPH
17,85€ s DPH
101,15€ s DPH
23,80€ s DPH/hod
23,80€ s DPH/hod

130€ bez DPH/mesačne 154,70€ s DPH/m
Paušálny balík služieb pre firemného zákaznáka , v cene je 10 servisných hodín mesačne , vzdialený dohľad nad aktívnymi prvkami vašej siete,
monitoring firemného servra, realizácia príslušných nastavení u zákazníka pre požadovanú funkcionalitu siete, realizácia vzdialených VPN prístupových
bodov do siete pre zamestnancov.
Inštalačný poplatok:
Inštalácia klient (pri programe firma Štart pri pripojení na existujúci vykrývač) od100€ bez DPH
Inštalácia dedikovaný spoj bod – bod (odporúčame pri garantovaných linkách) od200€ bez DPH
pri viazanosti 12 mesiacov zľava na inštaláciu až do 30%

119€ s DPH

238€ s DPH

