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Vše o členských poplatcích

Vše o členských poplatcích
Z rozhodnutí Rady sdružení se platí vždy na období minimálně tří měsíců dopředu, číslo účtu je
uvedeno níže, jako variabilní symbol se uvádí členské číslo, které člen vidí ve vpsAdminu, sekce
Admin Členů jako první sloupeček (ID) (Ne ID virtuálního serveru!).
Pokud si chcete zkontrolovat příchozí platbu, můžete nahlédnout do výpisu transparentního účtu u Fio
banky.

Bankovní spojení
Pro Českou i Slovenskou republiku je možno platit členský příspěvek vnitrostátním převodem. Účet
vpsFree.cz o.s. je vedený u ﬁnanční společnosti FIO.
ČR: 2200041594/2010 (FIO)
SR: 2200041594/8330 (FIO)
IBAN: CZ0420100000002200041594
IBAN: SK1583300000002200041594
BIC: FIOBCZPPXXX (ČR)
BIC: FIOZSKBA (SK)
IČ: 26568055, DIČ: CZ26568055
Nejsme plátci DPH.

Z čeho se skládá členský poplatek
jeden VPS znamená členský příspěvek 300 Kč
parametry VPS (RAM a disk) je možné zdvojnásobit – poplatek vzroste na 600 Kč
jedna IPv4 adresa navíc – 100 Kč
další diskový prostor ve VPS za 2 Kč/GB
prostor navíc na síťovém NAS je v krocích po 250 GB/150 Kč
pod 300 Kč s příspěvkem jít nelze

Pozastavování objektů, expirace
Administrátoři mají možnost pozastavit jednotlivé VPS, čehož využívají v případě hacknutí VPS.
Expirace členství nehlídá člověk, ale vpsAdmin. Pokud členský příspěvek neuhradíte do data
uvedeného v notiﬁkačním mailu, účet bude pozastaven. Za další tři týdny dojde k ukončení členství.
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Přijímání plateb
Platby se z bankovního účtu do vpsAdminu zapisují několikrát denně. O přijetí platby je pak člen
informován e-mailem.
Automaticky jsou přiřazeny pouze platby, které mají správný variabilní symbol a částka je násobkem
členského příspěvku. Pokud zapomenete vyplnit VS, budeme se snažit platbu spárovat manuálně, ale
jestliže se nám nepodaří najít účet ve vpsAdminu ani podle jména, budeš se muset ozvat na podporu.
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