Vážený zákazníku,
chtěli bychom Vás tímto informovat, že od 1.1.2022 jsme, v souvislosti se skokovým zvýšením ceny
energií, bohužel i my nuceni zvýšit ceny služeb datového centra Casablanca INT a.s. Důvodem změny
ceny služeb je fakt, že ze strany našeho dodavatele Pražská energetika a.s. dojde v roce 2022 ke
skokovému zvýšení ceny energie u silové části o 100 %, což při PUE 1,5 (Power Usage Effectiveness
– indikátor energetické efektivity) znamená zvýšení celkové ceny energie o 35 % oproti současnému
stavu.
Z tohoto důvodu jsme nuceni zvýšit ceny paušálních služeb o 17,5 % a ceny elektrické energie o 35 %.
Abychom i nadále mohli poskytovat naše služby ve stejné, či vyšší kvalitě, musíme i my upravit cenové
podmínky pro nové i stávající služby. Zároveň chceme i nadále pokračovat v dalších investicích do
technologií, které jsou nezbytné pro poskytování kvalitních a spolehlivých služeb z naší široké nabídky.
Samozřejmostí pro Vás bude i nadále individuální a vstřícný zákaznický přístup ze strany našich
zaměstnanců. Věříme, že Vám tato změna nezpůsobí zásadní komplikace ve Vašem podnikání nebo
aktivitách a zůstanete i nadále našimi spokojenými zákazníky. Zároveň bychom Vás rádi informovali o
možnosti využít naše komplexní cloudové služby, které jsou energeticky optimalizované a zvýšení ceny
energie se jich nedotkne v takové míře, jako služeb datového centra.
Změna ceny proběhne formou aktualizace Ceníku služeb, který je zohledněn ve Všeobecných
obchodních podmínkách a není tedy nutné mezi námi uzavírat smlouvu novou nebo její dodatek.
Všechna Vaše individuální nastavení zůstanou i nadále v platnosti a budou v plném rozsahu zachována.
V případě, že se změnou cenové politiky nesouhlasíte, nebo máte jakékoliv doplňující otázky, obraťte
se prosím na Vašeho osobního obchodníka nebo na oddělení podpory prodeje (telefon 270 000 270
nebo email: sales@casablanca.cz), kde Vám veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme.
Přejeme Vám mnoho obchodních i soukromých úspěchů v roce 2022.
Příloha 1) platný ceník služeb

