
Nabídka balíčků mailhostingu

Ceník služby
Mailhosting
Ceník služby
Mailhosting

Obsah balíčků:Obsah balíčků:

Mail SMail S

1 GB1 GB

49 Kč
za měsíc

49 Kč
za měsíc

Mail M

5 GB

99 Kč
za měsíc

Mail L

20 GB

299 Kč
za měsíc

Mail XL

50 GB

599 Kč
za měsíc

Mail XXLMail XXL

100 GB100 GB

799 Kč
za měsíc

799 Kč
za měsíc

Uvedené ceny jsou měsíční včetně DPH a platné při roční platbě předem.Uvedené ceny jsou měsíční včetně DPH a platné při roční platbě předem.

Verze ceníku:

Ceník platný od:

19/002

od 5. 3. 2019

19/002

od 5. 3. 2019

• Hromadné rozesílání e-mailů (přes SMTP): 75/ 15 min

 (na žádost 500/ 15 min)

• Funkce doménového koše

• Neomezený počet aliasů e-mailových schránek

• Neomezený počet přesměrování e-mailů

• Změna hesla

• Autoodpovídací robot

• Automatické podpisy v e-mailech

• Práce se složkami (IMPA4)

• Vytváření, rušení a úprava schránek

• Automatické filtry

• Prostor pro emaily dle vybraného balíčku (1-50 GB)

• Neomezený počet schránek

• Neomezený přenos dat

• Neomezený počet e-mailových zpráv

• Velikost jednotlivých schránek není omezena

• Záložní mailserver

• Antivirový a antispamový filtr s možností nastavení

• Podpora POP3, SMTP, IMAP4 + šifrovaný přístup

• Obnova ze zálohy

• Webmail – přístup do pošty přes www prohlížeč

• Podporovaná velikost přijímaných a odesílaných 

 souborů 25 MB

Hostingové služby od společnosti Libli s.r.o. jsou ideálním řešením pro Vaše potřeby. Servery jsou 
provozovány v moderním a profesionálním datovém centru se dvěma nezávislými okruhy napájení. Zálohování 
služeb je prováděno každý den a zálohy jsou uchovávány až 60 dnů zpětně. Monitoring chodu služeb a technická 
podpora je poskytována v režimu 24/7. V rámci hostingových služeb Vám nabízíme produkty pro zajištění 
provozu Vaší domény, webových stránek i elektronické pošty. Výsledná cena se skládá z jednotlivých balíčků.

Se službou Maihosting od Libli s.r.o. získáváte profesionální a bezpečné řešení pro Vaši elektronickou poštu. 
Všechny varianty balíčků obsahují neomezený počet schránek a široké možnosti administrace. Velikost prostoru 
pro Vaše emaily se liší dle vybraného balíčku. Služba Mailhosting neobsahuje prostor pro webové stránky.


