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חבילתאיחסוןדואראלקטרוני– _________הצעתמחירמספר



לכבוד

          ___________ 

      

שלוםרב,

ההצעה אתר אינטרנט. להגיש לך את הצעתנו לשירותי אירוח  יםמתכבד ואנ, בהמשך לפנייתך ובהתאם לבקשתך

בנושא, והיא מכילה מפרט מלא של איכויות השירות, הטכנולוגיות מוקדמת  שיחהבכפי שהועלו  לצרכיך אמההות

 .המתקדמות והיתרונות הנלווים

 

, חברתךאנו מבינים כי מערכות המחשוב שיתארחו בחוות השרתים, הינם מרכיב חיוני ורגיש בפעילות העסקית של 

 ים באופן שיבטיח את יציבות המערכת ורציפות פעילותה בצורה המיטבית.מתוך כך, אנו מתחייבים לספק לכם שירות

 

. משקיעה בפיתוח והוספת שירותים מתקדמים שיאפשרו ללקוחותיה לעמוד בקדמת הטכנולוגיה העולמית חברתינו

 הטובים ביותר, הגישה לשרתהמאפשר ללקוח את תנאי  גדול ביותר פס הייעודילרשות לקוחות החברה עומד רוחב 

 במהירות הגבוהה ביותר. ו

 

 ,לאינטרנט מהיר בחיבור, אירוח ונהול שרתיםשירותי  חברתינוכחברה מובילה, המעמידה את הלקוח במרכז, מציעה 

דואר, סטטיסטיקה , שירותי וגיבוי נתונים, פתרונות אחסון פתרונות אבטחת מידע ם,שירותי בקרה ודיווח שוטפי

 . מכל הסוגים נתונים יובסיס

 

 בתחום התקשורת מוספיםהערכים ההטבות ומכלול , המבטיחים להמשיך ולהציע לכם את מיטב החידושים אנו

של נציג השירות האישי לצידו של משירות אישי ומקצועי  הנהנים וירטואל בוקס בע"משל עסקיים והמחשוב, כלקוחות 

 .לאורך כל הדרךהלקוח,  מנהל

 

 יש לשמור על סודיות הפרטים בהצעה זו.

 יום מיום הפקתה 41 –קף ההצעה תו

 להמשך שיתוף פעולה פורה.

 לשירותך בכל עת,

 וירטואלבוקס      

 30-4440111





 
 




תנאיםכלליים:הערותו

 ש"ח לדולר ארה"ב.  1.44של  מינימאלי סכומים הנקובים בדולר ארה"ב, יחויבו בש"ח על פי שער חליפין .4

 שים בלבד.חוד 44-התחייבות בהתקשרות זו הינה ל .4

רשאית לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, על פי שיקול  במהלך תקופת התחייבות, ככל שישנה, תהא החברה .0

  . 4%חודשים לכל הפחות ושיעורו לא יעלה על  4 -ת לחובלבד שעדכון כאמור יעשה א דעתה,

 הפקתה. תאריך יום מ 41הצעה זו בתוקף  .1

 המחירים כוללים מע"מ. .4

 .בכרטיסי אשראי בלבדיתבצע  התשלום :תשלום .4

, שירותי גיבוי, תעבורה –)לרבות  וירטואל בוקס בע"מכל חריגה בצריכת השירותים שהוזמנו על ידי הלקוח, כפי שתימדד על ידי  .7

 בעת החיוב. החברהו/או כל שירות מוזמן אחר(, תחויב אוטומטית לפי מחירון השירותים של 

 .כללייםאספקת השירותים המוזמנים כפופה לתנאי טופס תשלום ותנאים  .8

לא תהיה אחראית לכל עיכוב שמקורו בגורמים שאינה בשליטתה, לרבות מועדי התקנת קווי התקשורת ואי מסירת  החברה  .9

 פרטים או המצאת מסמכים מתאימים לצורך הזמנת השירות.

על תשתיות ספק התשתיות. תשתיות אלה הינם באחריותה של ספק  אינה אחראית לרמת השירות וירטואל בוקס בע"מ .43

 התשתיות, ספקית השירותים.

במקרה של הפסקת ההתקשרות, על ידי הלקוח, בטרם נסתיימה תקופת ההתחייבות, יחויב הלקוח בהחזר עלות ההטבות שקיבל  .44

ום או בתשלום תמורה מופחתת, ובנוסף במסגרת הצעה זו, לרבות תשלום דמי השירות עבור חודשי שירות שסופקו ללא תשל

יהיה הלקוח חייב בתשלום דמי השימוש אותם היה עליו לשלם על פי הצעה זו, עבור יתרת התקופה עד לתום תקופת 

 ההתחייבות. 

 





 
 

חבילתאחסוןדואראלקטרוני–טופסהזמנה



פרטיהמזמין

 שם הדומיין מספר ח.פ./זיהוי שם המזמין

 



פרטיהלקוח

 פקס ניידטלפון  טלפון שם פרטי פחהששם מ מספר זיהוי



 דואר אלקטרוני מיקוד יישוב מספר רחוב




מידעכללי

 2 נפח דיסק GB 

 כלול תמיכה 

 כלול התקנה 

 50 תיבות דואר 

רותידואראלקטרוניש
 נפח תיבה GB 2 

 כלול התחברות לדואר מרחוק 

  תמיכה במערכתAJAX  כלול 

 כלול העברת דואר 

 Auto responders כלול 

 כלול סריקת וירוסים 

  סנכרון דואר מולOutlook כלול 

 כלול סינון ספאם 

  אפשרות קבלת דואר מאפליקציותWEB כלול 

אפשרויותשדרוגוהרחבה
 אופציונאלי נפח דיסק 

 אופציונאלי תיבות דואר 

ממשקניהול
  כלול ממשק ניהול 

  ולכל הוספת תיבות 

  כלול ססמאות 

 כלול ניהול העברת דואר 

עלותחודשית
 ש"ח 03 עלות חבילת דואר חודשית 


הוראהלחיובחשבוןבאמצעותכרטיסאשראי

 מספר כרטיס סוג כרטיס שם בעל הכרטיס מספר זיהוי



  CVV -מספר אבטחה  תוקף
חתימת בעל 

 הכרטיס

 
X 

______________________________
________ 

/


03-6223445נאלמלאטופסזהלשלוחלפקס:


