
Budeme se starat za vás
Je až nečekaně jednoduché mít vlastní virtuální server i když se to někomu může zdát příliš komplikované. 

Není však třeba mít strach. Jedná se vlastně jen o velký hosting, který vám dává větší svobodu.

Pokud váš projekt poroste, nemusíte se bát, pomůžeme vám.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191

Naše
 sta

ros
t

www.stable.cz/servery

Výhody pro webstudia

 � Nejste závislí na ostatních.

 � Při skokovém zvýšení návštěvnosti zdarma 

navýšíme výkon.

 � Vysoká návštěvnost nebude znamenat 

neuspokojení zákazníka.

 � Poradíme vám nejlepší řešení.

 � Dovoláte se k nám 24 hodin denně.

 � Možnost umístit všechny vaše weby na 1 

místo.

 � CAF zdarma na 30 dní ročně.

www.stable.cz/caf

 � Vhodné pro samostatné e-shopy.

Výhody pro e-shopy

 � Navýšení parametrů serveru dle potřeby 

(škálovatenost).

 � Customizace adminu a služby - vlastní loga, 

podmínky apod.

 � Více e-shopů na jednom serveru.

 � Podpora 24/7 s poradenstvím.

 � CAF zdarma na 30 dní ročně.

www.stable.cz/caf

 � Vhodné pro tvůrce e-shopů a webu, 

kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout 

nadstandardní služby.

E-shop
PŘÍKLAD SERVERU

2 CPU, 2GB RAM, 20GB SSD

33 Kč  / den

Webstudio
PŘÍKLAD SERVERU

4 CPU, 4GB RAM, 60GB SSD

82 Kč  / den



Řešíte problém s dodavatelem vašeho hostingového řešení?

Spolupráce neprobíhá podle vašich představ?

Bojíte se úvazku u další společnosti, kterou neznáte?

Pak jsme tu právě pro vás ...

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191

1. Řešíte problém  

www.stable.cz/servery

Nejdříve pracujeme, potom platíte...

2. Kontaktujete nás  

3. Navrhneme řešení  

4. Realizace  

5. Začínáte platit  

 � Rychlost e-shopu je nízká.

 � Kvůli vysoké návštěvnosti přicházíte o konverze.

 � Nemůžete se dovolat poskytovateli.

 � Spolupráce nefunguje... a jiné problémy.

 � Rádi vás vyslechneme a pobavíme se o tom co vás trápí.

 � Zvážíme všechna pro a proti naší spolupráce.

 � Zdarma vám poskytneme poradenství.

 � Nebudeme se bát vám říci: „tohle je nesmysl“.

 � Na míru vám připravíme řešení vaší situace.

 � Využijeme moderní technologie, které náš tým ovládá.

 � Sami se rozhodnete, zda s námi budete spolupracovat.

 � Bez jakéhokoli závazku nebo smlouvy.

 � Během několika hodin nebo dnů připravíme dohodnuté řešení.

 � Ve spolupráci s vámi vše správně nastavíme a vyladíme.

 � Máte 3 měsíce zdarma na to, abyste vyzkoušeli jak fungujeme.

 � Po 3 měsících můžeme na vaši žádost udělat analýzu zátěže.

 � Když to půjde, snížíme parametry serveru a ušetříme vám peníze.

 � Až po 1/4 roce jsme teprve ochotni vám začít posílat faktury.

 � Pokud nebudete spokojeni, nemáte vůči nám žádné závazky.


