CENNIK UTRZYMANIA KONT EMAIL

Standard
eMail
Ilość nielimitowanych kont eMail:
Pojemność konta email
Roczny limit transferu

Platinium
eMail

Business
eMail

1

2

5

bez limitu

bez limitu

bez limitu

bez limitu

bez limitu

bez limitu

4 + 1 własna

4 + 1 własna

bez limitu

Aliasy do konta (nazwy przypisywane do jednego konta email)

3

3

3

Aliasy w domenie użytkownika

1

1

bez limitu

30,00- zł

56,00- zł

140,00- zł

7,50- €

14,00- €

35,00- €

Liczba dostępnych domen do wyboru
Ochrona antyspamowa
Ochrona antywirusowa
Obsługa poczty i zarządzanie kontami przez WWW
Obsługa poczty z programów (np. MS Outlook, Thunderbird itp.)

Przekierowania poczty na inne serwery
Automatyczne odpowiedzi
Książka adresowa
Obsługa przez:
POP3
SMTP
IMAP
Abonament roczny /netto/

Jako jedyna firma na świecie oferujemy Państwu nielimitowane konta email pod względem pojemności i transferu danych. Nie ma limitu
megabajtów na ilość wiadomości przychodzących i wychodzących, a także limitu transferu.
Dodatkowo możesz korzystać z 4 naszych domen i 1 swojej własnej. Nasze domeny to:
- mtnet.pl
- ms-poczta.pl

- mtnet.eu
- ms-poczta.eu

Jeżeli nie masz jeszcze domeny, a chcesz posiadać własną, zwróć się do naszej firmy, a my zarejestrujemy ją za Ciebie i uruchomi w kilka
minut na naszym serwerze.
Cechy naszych kont email:
Profesjonalizm i wiarygodność: używając konta eMail na naszym serwerze będziesz zawsze wiarygodny. Jeśli wysyłasz list z darmowego
konta możesz być uważany za anonimowego dowcipnisia, ponieważ każdy może założyć darmowe konto, a potem zniknąć. Używając płatnego
konta, stajesz się kimś do kogo można trafić.
Nieograniczony limit wiadomości: na naszych serwerach nie ma limitu wiadomości, a także limitu transferu.
Ochrona: Twoje konto na naszym serwerze posiada ochronę antywirusową i antyspamową,
Poufność i bezpieczeństwo: możesz odbierać i wysyłać pocztę, z każdego miejsca w Polsce lub na świecie za pośrednictwem bezpiecznego
połączenia SSL.
Elastyczna obsługa konta: możesz korzystać z własnego konta przez nasz serwis WWW lub z dowolnego innego programu pocztowego.
Dodatkowe usługi: możesz przekierowywać pocztę na dowolny inny serwer, możesz zmieniać hasła, tworzyć aliasy oraz zarządzać kilkoma
kontami.
Pełne wsparcie techniczne: indywidualna opieka nad każdym klientem.
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