Cenník Internetu pre firmy (APN)
Platný od 01. 04. 2022

Služba

Konektivita do internetu v
Mbit/s

Mesačná uhrada s DPH
vopred

APN 60

Download: 60 Mbit/s
Upload: 10 Mbit/s

Od 30,00 €

Podľa dohody

APN Radio 2

Download: 60 Mbit/s
Upload: 10 Mbit/s

Od 30,00 €

Podľa dohody

APN GARANT

Download: 60 Mbit/s
Upload: 10 Mbit/s

Od 100,00 €

Podľa dohody

Kód služby

Služba

APNVPN1024

Virtual Private Network - privátna sieť s prenosovou
kapacitou 1024 kbps.

APNVPN2048

Virtual Private Network - privátna sieť s prenosovou
kapacitou 2048 kbps.

APNVPN5120

Virtual Private Network - privátna sieť s prenosovou
kapacitou 5120 kbps.

APNWEB

Aktivačný poplatok s DPH

Aktivačný
poplatok s
DPH
332,00 €
x /počet
prípojných bodov/

332,00 €
x /počet
prípojných bodov/

332,00 €

Mesačný
poplatok s
DPH
67,00 €

133,00 €

x /počet
prípojných bodov/

200,00 €

Virtuálny WWW server home.axalnet.sk/meno alebo
www.meno.sk

20,00 €

3,00 €

APNFTP FTP

priestor - 2MB

20,00 €

-

APNMAILBOX

50 MB E-mail schránka

-

2,00 €

APNWEBDYN

Dynamický web (MySQL, PHP)

-

7,00 €

APNM AIL SERV

Virtualnv mail server (meno@meno.sk )

-

3,00 €

APNDOMKOS

Doménový kôš *@vasadomena.sk (200MB)

-

33,00 €

APNIPA

Pevná IP adresa

30,00 €

10,00 €

APN20PORTREDIR

Presmerovanie komunikácie na vnútornú IP adresu pre 1
port (možnosť objednania len ku službám APN20)

24,00 €

4,00 €

Aktivačný
poplatok s
DPH

Mesačný
poplatok
s DPH

Kód služby

Služba

APNPORTREDIR

Presmerovanie komunikácie na vnútornú IP adresu pre 1 port
(možnosť objednania len ku službám APN)

20,00 €

2,00 €

APN20IPREDIR

Presmerovanie komunikácie na vnútornú IP adresu (možnosť
objednania len ku službám APN20)

20,00 €

34,00 €

APNIPREDIR

Presmerovanie komunikácie na vnútornú IP adresu (možnosť
objednania len ku službám APN)

20,00 €

10,00 €

APNREGD

Registrácia domény 2. úrovne pod .sk

35,00 €

-

APNDOMSERV

Administrácia doménových a registračných záznamov jednej
domény 2. úrovne zákazníka, ktorý nevyužíva žiadnu zo
služieb APNWEB, APNMAILBOX, APNWEBDYN,
APNMAILSERV, APNDOMKOS, APNIPA. Poplatok platí
na obdobie jedného roka a platiť sa musí celé obdobie počas
platnosti registrácie domény zákazníka.

14,00 €

-

APNWEB10

10 MB prídavný disk. priestor pre WWW

-

3,00 €

APNFTP10

10 MB prídavný disk. priestor pre FTP

-

3,00 €

APNWEB50

50 MB prídavný disk. priestor pre WWW

-

13,00 €

APNFTP50

50 MB prídavný disk. priestor pre FTP

-

13,00 €

APNMAILBOXIOO

100 MB prídavný disk. priestor pre E-mailovú schránku

-

2,00 €

APNMAILBOX500

500 MB prídavný disk. priestor pre E-mailovú schránku

-

10,00 €

APNFW

Server na pripojenie a ochranu LAN klienta (FIREWALL
server) a jeho prevádzka

720,00 €

APNMACZMENA

Manipulačný poplatok za zmenu MAC adresy v nastavení
pripojenia

5,00 €

-

APNDOWN

Manipulačný poplatok za zmenu služby na službu s nižšou
konektivitou do internetu po uplynutí doby viazanosti

24,00 €

-

APNPLUSPC

Aktivovanie pripojenia ďalšieho zariadenia k už aktivovanej
základnej službe APN do zapojenej prípojky. (Prenosová
kapacita základnej služby sa zdieľa všetkými zariadeniami
aktivovanými k službe)

-

5,00 €

APN20PLUSPC

Aktivovanie pripojenia ďalšieho zariadenia k už aktivovanej
základnej službe APN20 do zapojenej prípojky. (Prenosová
kapacita základnej služby sa zdieľa všetkými zariadeniami
aktivovanými k službe)

-

5,00 €

120,00 €

Kód služby

Služba

Jednorázový
poplatok s
DPH

Mesačný
poplatok s
DPH

APNPRIP

Vybudovanie a aktivovanie novej prípojky k už aktivovanej
základnej službe APN. (Prenosová kapacita základnej služby
sa zdieľa všetkými PC vo všetkých prípojkách k aktivovanej
službe APN)

ako pri
základných
službách APN

30,00 €

APN SERVIS

Servisné práce nášho technika na PC zákazníka v dĺžke
trvania 1 hod. (nastavovanie, konfigurácia služieb, odvírenie
PC a i.)

36,00 €

-

APNVÝJAZD

Výjazd technika

24,00 €

-

APNFAKZAS

Dodatočné zaslanie originálu faktúry za služby poštou na
základe vyžiadania zákazníka.

2,40 €

-

APNREKL

Poplatok za neoprávnenú reklamáciu dodávky internetovej
konektivity

36,00 €

-

APNADMINUK

Administratívny úkon

24,00 €

-

APNZAMER

Poplatok za zameranie polohy koncového zariadenia a
zmeranie kvality signálu pred pripojením do siete APN
bezdrôtovým (rádiovým) zariadením.

36,00 €

-

APN
PRERUSENIE

Prerušenie poskytovania základnej služby APNx na
maximálne obdobie 12 mesiacov bez povinnosti úhrady
mesačného paušálneho poplatku za základnú službu APNx.
Nasledujúci mesiac po uplynutí doby prerušenia služby bude
základná služba APNx poskytovaná a spoplatnená.
Prerušenie služby si nemôže objednať zákazník, ktorému ešte
neuplynula doba viazanosti služby.

36,00 €

-

APNOPTOZV

Vykonávame zváranie optických vláken počítačových sietí.
Služba predstavuje 1 zvarenie dvoch ukončení optického
vlákna.

24,00 €

-

APNVYTYČ

Poplatok za vytyčovanie káblových sietí (každá začatá
hodina práce)

48,00 €

-

