
Geriausi pasiūlymai
paremti patirtimi!

Detalesnė kiekvieno plano informacija pateikta antrame lape.
Visos kainos nurodytos be PVM.

Solo Multi Pro Vip

Dedikuotas CPU 4 vCPU 6 vCPU 8 vCPU 16 vCPU

RAM atmintis 16 GB 24 GB 32 GB 64 GB

Disko vieta 100 nuo

GB 100 nuo

GB 100 nuo

GB 100 nuo

GB

Pralaidumas 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps

Kaina už mėnesį 39 99
EUR

59 99
EUR

79 99
EUR

159 99
EUR

Pinigų grąžinimo garantija 30 dienų 30 dienų 30 dienų 30 dienų

Profesionalus hostingas (angl. managed hosting) – tai išskirtinė paslauga Jūsų verslui, kurią 
užsisakius bus ne tik pasirūpinta Jūsų didelės apimties projektui reikalingais serveriais, bet ir 
garantuotas sklandus jų funkcionavimas.



Solo Multi Pro Vip

PHP (nuo 5.2 iki 7.4) + + + +

MariaDB 10 (MySQL 8) + + + +

Pilna serverio priežiūra + + + +

Atsarginės kopijos + + + +

Multi-Domain - + + +

Individuali konfigūracija - - Pagal išankstinį susitarimą

UAB „Interneto vizija“, J. Kubiliaus g. 6, 08234 Vilnius, kodas 126350731, PVM kodas LT263507314, Tel. nr. (8~700) 66099, el. paštas pro@hostingas.lt

Kodėl pro.hostingas.lt?
Esame sparčiai auganti ir ilgalaikę patirtį  turinti įmonė, kuri nuo 2003 m. teikia domenų 
registravimo, svetainių talpinimo ir serverių nuomos paslaugas. Subūrėme nedidelį, tačiau 
glaudžiai bendradarbiaujantį ir profesionaliai dirbantį kolektyvą, todėl savo klientams 
siūlome aukščiausios kokybės paslaugas, kompetentingą aptarnavimą ir itin 
konkurencingas kainas.
Esame pelnę daugiau nei 50 000 verslo ir 65 000 privačių klientų pasitikėjimą, o naujų 
vartotojų ratas kasmet išauga. Didžiuojamės nuo 2005 m. būdami didžiausiu interneto 
adresų ir talpinamų svetainių paslaugų teikėju Lietuvoje.

Kaip tai įgyvendiname?

Jūsų  projektui  suteikiamas  visiškai  atskiras  serveris,  kurį  prižiūrime  24/7,  o  į  nesklandumus

reaguojame nedelsiant, bet kuriuo paros metu.

Serveris yra nuolat prižiūrimas mūsų specialistų, atnaujinamas ir optimizuojamas.

Visais klausimais rūpinamės mes ir  operatyviai teikiame informaciją. Tad Jūs visą dėmesį galite

skirti savo verslui.

Esame lankstūs, dėl to galime pasiūlyti Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį planą:


