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CENÍK DATOVÝCH A HLASOVÝCH SLUŽEB V RÁMCI BUDOVY VITAR CENTRUM 
 
 
 

Budova Vitar VCT disponuje kvalitním vysokorychlostním připojením do sítě internet.  
 

Tarif Download Upload Datový Agregace Dostupnost Vlastní  Veřejná Aktivační Měsíčně 

 (stahování) (odesílání) limit  služby SLA VLAN IP adresa poplatek bez DPH 

 Internet Basic 10Mbit 5Mbit není 1:12 NE NE NE 500 399,- 

 Internet Advanced 10MBit 10Mbit není 1:4 99,20% ANO ANO 1000 799,- 

 Internet Individual až 20Mbit až 20Mbit není 1:1 99,80% ANO ANO 1000 ? 

 
Internet Basic: 
Stabilní vysokorychlostní internetové přípojení vhodné pro menší firmy o 1-2 PC, kde zákazník nepožaduje 
individuální nastavení sítě. 
 
Internet Advanced 
Stabilní vysokorychlostní internetové přípojení s nižší agregací, vhodné pro menší počítačové sítě, kde má zákazník 
oddělenou vlastní VLAN s veřejnou IP adresou. 
 
Internet Individual 
Stabilní vysokorychlostní internetové přípojení s agregací až 1:1, vhodné pro firmy s vysokými nároky na konektivitu. 
Opět je nastavena vlastní VLAN s veřejnou IP adresou. Nabídka se sestavuje na základě individuální domluvy. 
 
Další  informace k nabízeným službám 

• Internetové připojení  je  nonstop monitorováno a samozřejmě v případě možného výpadku je v provozu záložní 
konektivita postavena na jiné technologii. Tímto téměř 100% eliminujeme jakýkoliv výpadek.  

• Zákazník nemusí mít vlastní HW, v ceně služby je vždy 1 ethernetový port na kvalitním L2 routeru. Za každý další 

•  port je účtováno 50kč/měsíc. Tímto je ošetřeno i nastavení agregace služby. 

• V ceně služby má zákazník nárok na technickou podporu 24x7x365 s 8mi hodinovou reakční dobou v pracovní 

době ( od 8-18 hodin ) Vaše požadavky můžete zasílat na servisní adresu support@vitar.cz 

• Součástí všech služeb je zabezpečení sítě firewallem 

• Provozujeme i služby na IPv6 ( ip nové generace). 

• V ceně všech služeb je mailserver pro odchozí poštu a záložní mailový server. 

• Dle potřeby zprovozníme proxy server s možností omezování sítí 

• Zprostředkujeme libovolné VPN připojení vzdálených lokalit. 

• Dále jsme pro vás schopni zajistit za velmi zajímavých cenových podmínek 
Webhosting 
Správu DNS serveru a koupi domén 2 řádu. 
Mailhosting 
Zimbra hosting - Zimbra je groupware řešení integrující mailserver, kalendářové služby, sdílení dat. 

 
 
 

Ceník hlasových služeb 
 

Tarif Místní  Meziměstské Mobílní Mezinárodní Mezinárodní Mezinárodní Měsíční 

 volání volání sítě 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo paušál 

O2 Trend 0,99 1,09 4,29 2,99 3,49 8,49 199,- 
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