Aprobat
Director general
SRL «ALEXHOST»
Scutaru Alexandru
din data de: 02.01.2014

Anexa № 1.3.
Tarifele pentru Servere Dedicate
Din data: 01/01/2013

La contractul Nr. _________

Din data: 01/01/2013

„Alexhost” SRL, în calitate de furnizor, numit în continuare "Operator", în persoana
directorului Scutaru Alexandru, şi ______________________ în persoana directorului
_____________________ numit în continuare "Abonat", au convenit de comun acord
asupra stabilirii serviciilor prestate de catre prestator şi a preţului care va fi achitat pentru
aceste servicii de către beneficiar după cum urmează:
Art. 1.3.1. Servicii si tarife
Denumirea
serviciului

Descriere

Cantitatea

Pret/lunar

I3 Mini

HDD – 1*1 TB, CPU – Intel® Core™ i3, 4*3.3 GHz,
RAM – 4 GB DDR3

39 €

I3 Mediu

HDD – 2*1 TB, CPU – Intel® Core™ i3, 4*3.3 GHZ,
RAM – 8 GB DDR3

49 €

I3 Large

HDD – 2*1 TB, CPU – Intel® Core™ i3, 4*3.3 GHz,
RAM – 16 GB DDR3

59 €

I7 Nano

HDD – 1*1 TB, CPU – Intel® Core™ i7, 8*3.80 GHz,
RAM – 8 GB DDR3

69 €

I7 Mini

HDD – 2*1 TB, CPU – Intel® Core™ i7, 8*3.80 GHz,
RAM – 16 GB DDR3

79 €

I7 Medium

HDD – 2*1 TB, CPU – Intel® Core™ i7, 8*3.80 GHz,
RAM – 24 GB DDR3

99 €

I7 Large

HDD – 2*1 TB, CPU – Intel® Core™ i7, 8*3.80 GHz,
RAM – 32 GB DDR3

119 €

Adrese IP

Cantitatea: ___________

Serviciul
contractat

Spatiu Backup

Reducere

_____ %

Total

250 €

EURO

*Preţurile (nu) conţin TVA.
**Preţurile exprimate în EURO se vor calcula în LEI la cursul BNM din ziua facturării/plăţii.

Art. 1.3.2.Frecvenţa plaţilor este: □ lunara / □ anuală (de bifat).
Art. 1.3.3. Regulile si conditiile de plata
• Plata lunara pentru Server Dedicat se face de catre Abonat ca avans in marime de
100% din pretul total.
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•

Pretul lunar pentru Server Dedicat se deconteaza din contul Abonatului, in marime
totala, din momentul in care se ofera accesul tehnic la Server Dedicat sau in
momentul prelungirii dreptului de utilizare a Serverului Dedicat pentru urmatoarea
perioada de utilizare, de la data facturarii, indiferent de suma care o detine Abonatul
in cont.
• Pretul lunar al Serverului Dedicat nu poate fi returnat – reprezinta cheltuielile
Operatorului pentru intretinerea tehnica a Serverului Dedicat.
• Abonatul are dreptul sa utilizeze neintrerupt Serverul Dedicat pe perioada achitata.
Art. 1.3.4. Adrese IP
In pretul planului tarifar este inclusa 1 adresa IP. Pretul adreselor IP suplimentare (IPV4)
sunt incluse intr-un plan tarifar suplimentar dupa cum urmeaza:
Cantitatea: 1-10 adrese ip
Cantitatea: 10-50 adrese ip
Cantitatea: 50-100 adrese ip
Cantitatea: 100-200 adrese ip
Cantitatea: 200-300 adrese ip
Cantitatea: 300-500 adrese ip
Cantitatea: 500-1000 adrese ip
* Alte planuri tarifare se discuta
individual

25 lei / 1ip
22 lei / 1ip
20 lei / 1ip
17 lei / 1ip
12 lei / 1ip
10 lei / 1ip
8 lei / 1ip

Art. 1.3.5. Restrictii suplimentare la utilizarea Serverului Dedicat si drepturile
Operatorului
•

Categoric se interzice folosirea Serverului Dedicat cu scopul de a oferi servicii in
masa (exemplu, servicii e-mail publice, servicii redirectionare, etc.).

•

In cazul nerespectarii restrictiilor descrise mai sus, Operatorul isi asuma dreptul de a
suspenda serviciile Serverului Dedicat, fara atentionare prealabila a Abonatului.

•

In cazul in care Abonatul incalca restrictiile sistematic (2-3 ori) si nu intreprinde
masuri de ameliorare a situatiei, Operatorul isi asuma dreptul de a bloca Serverul
Dedicat al Abonatului, fara atentionare prealabila.

•

In caz ca Abonatul incalca restrictiile si regulile, Operatorul este in drept, cu sau fara
atentionare prealabila, sa opreasca oferirea serviciilor pentru Abonat si/sau sa stearga
toate resursele Abonatului.

•

Operatorul are dreptul de a modifica restrictiile si regulile de sine statator pentru a
imbunatati lucrul sistemului in intregime si pentru a imbunatati calitatea serviciilor
acordate.

•

Lipsa de acțiune din partea Operatorului în cazul în care Abonatul încalcă restricțiile
impuse de planurile tarifare nu privează Operatorul de dreptul de a întreprinde
măsurile necesare pentru a-și proteja ulterior interesele, precum și nu constituie o
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renunțare din partea Operatorului la drepturile sale în cazul comiterii unei încălcări
similare sau asemănătoare.
•

Deconectarea Serverului Dedicat (la cerinta Abonatului, cit si la initiativa
Operatorului) se considera serviciu de mentenanta, dar nu ca un refuz/suspendare al
serviciilor, de aceea plata lunara ramine neschimbata.

RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
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