Cenník platný od 1.3.2022

Cenník služieb Microsoft 365
Pravidelné mesačné poplatky
Typ licencie 1

Ročná viazanosť
ceny 2

Mesačná viazanosť ceny 3
do 30.6.2022

očakávané
od 1.7.2022

Exchange Online plán 1

3,25 €

4,20 €

5,04 €

Microsoft 365 Apps for business

8,40 €

8,80 €

10,56 €

Microsoft 365 Apps for enterprise

12,16 €

12,80 €

15,36 €

Microsoft 365 Business Basic

4,80 €

5,04 €

6,05 €

Microsoft 365 Business Standard

10,00 €

10,50 €

12,60 €

Microsoft 365 Business Premium

17,66 €

18,60 €

22,32 €

Office 365 Enterprise E1

8,00 €

8,38 €

10,05 €

Office 365 Enterprise E3

21,55 €

22,66 €

27,19 €

Office 365 Enterprise E5

35,60 €

37,50 €

45,00 €

Power BI Pro

8,00 €

8,40 €

10,08 €

Administrácia od Slovanetu
Typ administrácie

Poplatok

Úvodná konfigurácia služieb podľa vašich požiadaviek (max. 2 hodiny)
Pravidelná správa služieb (max. 4 hodiny / mesiac)

99,00 € / mesačne

Rozšírená správa (každá začatá polhodina nad rámec Úvodnej konfigurácie či
Pravidelnej správy)
1

cena za licenciu pre 1 používateľa
pri ročnej viazanosti ceny je cena licencie fixovaná na 12
mesiacov, v priebehu ktorých nie je možné počet licencií znížiť, iba
zvýšiť alebo prejsť na vyšší typ licencie (napr. Basic na Standard)
pri ročnej viazanosti ceny je možné si zvoliť mesačné alebo ročné
platby (ročná = 12 * mesačná)
2

50,00 € / jednorazovo

3

30,00 € / polhodina

pri mesačnej viazanosti ceny je možné meniť počty licencií
ktorýkoľvek mesiac, avšak ceny sa môžu priebežne meniť (nie sú
fixované na rok)
(viazanosti možno kombinovať - rovnaký typ licencie kúpiť aj
v ročnej aj mesačnej viazanosti ceny)

Cenník platný od 1.3.2022

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.

Slovanet, a.s.,
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na adrese info@slovanet.net alebo telefonicky na čísle 02/208 28 208 (v
pracovných dňoch od 08:00 do 17:00).

