Oficiální ceník společnosti czStream platný od 15.1.2015
czStream nabízí svůj softwarový produkt pro internetové online vysílání (dále jen „software“),
Zákaznickou podporu, služby (dále jen „servis“) a zboží, za následující ceny:
I.

Software

Koupě licence na užívání software czStream
Pronájem Licence na dobu určitou 12 měsíců s následným převodem do
vlastnictví
Prodej pronajaté licence po 12ti měsících
Koupě Kreditu umožňující využívání software do výše kreditu *

30.000,- Kč
3.000,- Kč/měsíc
1,- Kč
1,- Kč / 1 kredit

* platnost kreditu je 3 měsíce od zakoupení. Po uplynutí lhůty 3 měsíců, nevyužitý kredit propadá bez náhrady.

Nedílnou součástí zakoupené licence formou KOUPĚ a PRONÁJEM je závazek uživatele licence na
pravidelné měsíční platby za konektivitu po dobu užívání licence.
Konektivita představuje rezervaci serveru, který je přidělen pouze pro Vaše vysílání, a počíná běžet
okamžikem spuštění nainstalovaného software czStream, až do jeho ukončení. V případě využití
software formou zakoupení kreditu, se konektivita z kreditu začne odečítat 3 minuty od spuštění
nainstalovaného software. V případě, že nebude software řádně ukončen, jsou servery stále
rezervovány pro spuštěný software a doba připojení je stále účtována. Proto dbejte na správné
ukončení programu.
Cena konektivity se odvíjí od jejího využití.
Základní cena pro vysílání standardního videa v rozlišení 420p
Cena pro vysílání ve vyšším rozlišení než 420p *

120,- Kč/měsíc
5,- Kč/hodina

* Částka se započítává vždy za každou novou započatou hodinu vysílání a účtuje se maximálně do výše 720,- Kč/měsíčně.

Platba za konektivitu je majitelům licencí zasílána formou zálohové faktury a platí vždy pro následující
měsíc, než v jakém byla vystavena a zaslána. Fakturaci záloh lze řešit také čtvrtletně, pololetně či
ročně. Vyúčtování využití kapacity serveru je prováděno měsíčně a je zasláno uživateli na registrační
email. V případě neuhrazení platby za konektivitu, může dojít k přednostnímu přidělení serveru
jinému uživateli, proto v případě nefunkčnosti přenosu, zkontrolujte, zdali byla Vaše konektivita
uhrazena.
Platba za konektivitu se nevztahuje na nabídku TEST.
Veškeré ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH.

II.

Zákaznická podpora a servis

czStream nabízí další individuální služby:
Typ Služby
Odborné konzultace
Servisní služby
Vzdálená správa
Vzdálená instalace produktu czStream

Licence Kredit
290,- Kč/hod.
690,- Kč/hod.
690,- Kč/hod.
490,- Kč/hod.

Vlastní licence a pronájem
ZDARMA
490,- Kč/hod.
490,- Kč/hod.
ZDARMA

Příplatek za služby provedené mimo dobu vymezenou ve Všeobecných obchodních podmínkách,
nebo nadstandardní služby jsou účtovány dvojnásobkem základní hodinové sazby.
V případě uskutečnění služeb u klienta se k ceně služby připočítává také sazba za ujetý kilometr, dle
cenové vyhlášky v platném znění.
Veškeré uvedené ceny jsou v CZK včetně DPH.

III.

Zboží

Nabídka a ceny zboží, které jsou v nabídce czStream, jsou zveřejňovány na webových stránkách
czStream v sekci zboží.
Veškeré uvedené ceny jsou v CZK včetně DPH.
czStream není plátce DPH.

