
Chmura 
obliczeniowa 
na twoich zasadach

Wystarczy, że do końca czerwca 2017 roku 

założysz konto na portalu K3Cloud a w prezencie 

otrzymasz bonus w wysokości 1000 zł 

do wykorzystania przez okres 2 miesięcy.

Dodatkowo każdy zarejestrowany klient w ramach 

promocji będzie mógł skorzystać z bezpłatnej 

asysty inżyniera na etapie migracji i korzystania 

z portalu K3Cloud w wymiarze 4 godzin.

Odbierz 1000 zł 
i przetestuj naszą 
chmurę  K3Cloud

BaaS 
Backup as a Service

Obniżyliśmy nasze ceny 
na backup w chmurze o 50%

Skorzystanie z oferty promocyjnej 
wymaga rejestracji 

na stronie K3Backup!



Średnio do 30 % niższe koszty w porównaniu z innymi dostawcami 
usług cloudowych

Średnio do 60% niższe koszty w porównaniu z utrzymaniem 
fizycznych serwerów 

Niższe TCO 

Opłaty miesięczne OPEX - unikasz kosztownego i długiego procesu 
inwestycyjnego (CAPEX) 

Płacisz za to co faktycznie wykorzystasz  

Jakie korzyści 
oferuje K3Cloud?

W modelu cloud nie płacisz za:

- Prąd
- Administrację sprzętem 
- Wynajęcie powierzchni w Data Center  
- Serwis infrastruktury
- Klimatyzację 
- Środki bezpieczeństwa 
- Łącza internetowe 

K3Backup udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką 
i bezpieczną metodę tworzenia i przywracania kopii zapasowych 
z chmury obliczeniowej K3Cloud.

Zasady są bardzo proste:

Jak to wygląda 
w praktyce?

Wykorzystanie przestrzeni dyskowej odbywa się w modelu 
"Pay as you Go", czyli płacisz za tyle TB danych, ile faktycznie 
wykorzystujesz.

Przygotowujemy łącza dostosowane do Twoich potrzeb
oraz dobieramy technologie najblizszą Twojego środowiska IT.

K3CloudData Center

Workstations



+22 610 55 02

wioletta.mianowska@k3system.com.pl

 Wejdź na stronę www.portal.k3cloud.pl  

i wypełnij formularz rejestracyjny. 

Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy 

o dalszych krokach.

Pamiętaj! Promocja ważna tylko 

do końca czerwca 2017 r. 

Nie czekaj dłużej 
i już teraz wypróbuj 

K3Cloud!

Masz pytania? 
Napisz lub zadzwoń

Marka K3Cloud należy do firmy

Masz pytania? 
Napisz lub zadzwoń

+48 22 610 55 02
office@k3system.com.pl

Bądź profesjonalistą! 
Zarządzaj backupem 
według zasady 3-2-1

3 - Miej co najmniej trzy egzemplarze danych

2 - Przechowuj je na dwóch różnych nośnikach

1 - Koniecznie przechowuj jedną kopię zapasową 
na zewnątrz firmy


