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PROFESIONÁLNÍ PŘIPOJENÍ PRO FIRMY
ceník platný od 1.1.2018

Poskytujeme profesionální garantované připojení do sítě Internet prostřednictvím nejmodernějších technologií a
trendů. Klademe velký důraz na kvalitu nabízených služeb, jejich dostupnost včetně SLA, nonstop zákaznickou
péči a podporu, individuální přístup a orientaci našich služeb dle potřeb našich zákazníků. Dodavateli technologií
jsou renomované tuzemské i zahraniční společnosti jako Cisco, Juniper Networks, Huawei, Ericsson, Hewlett
Packard, Racom, Alcoma a mnoho dalších. Společnost Core2015 s.r.o. působí jako LIR (Local Internet Register),
využívá protokol IPv4 a IPv6, aktivně chrání své zákazníky proti DDoS útokům a jiným formám kybernetické
kriminality.

Připojení optickým kabelem :
Naše spolehlivé internetové připojení pomocí technologie přenosu na optickém vlákně v sobě kloubí hned několik
výhod, díky kterým strčí hravě do kapsy jakékoliv kabelové, ADSL i VDSL připojení. Jeho přenosové rychlosti jsou
velmi vysoké a především symetrické.

Tarif Internet Fiber Business :
V roce 2018 došlo k výraznému navýšení konektivity a vznik jednotné ceny pro všechny odběratele.
Základní tarif Internet Fiber Business je 70 Mbps za 1000 Kč bez DPH.
Vyšší tarify jsou jen násobky základního tarifu, tedy např. 1400 Mbps je nyní za 20000 Kč bez DPH.
Dosavadní partneři získali tímto krokem zvýšení ryhlosti připojení dle měsíčních plateb.
Firma tímto narovnává podmínky pro své odběratele a zároveň zjednodušuje určení cen pro nové zákazníky.

Příplatkové služby :
První veřejná IPv4 adresa :
Další veřejná IPv4 adresa :
IPv6 veřejné adresy :
IPv6 veřejné adresy /64 :
IPv6 veřejné adresy /48 :
IT Servis na přání zákazníka :
Zřízení připojení :
Výjezd - kilometrovné :

zdarma
10 Kč za adresu
zdarma
500 Kč jednorázově
2000 Kč jednorázově
950 Kč/hod , po 16.hodině 1450 Kč/hod
dle tech. náročnosti
10 Kč/km

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2018 (změna cen vyhrazena).
S přátelským pozdravem zůstává za firmu Core2015 s.r.o. celý tým VIP Internet.

