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Στην Top.Host η πολιτική ανανέωσης των dedicated servers είναι διαφορετική ως προς την
ημερομηνία ανανέωσης, ανάλογα με τον server και το data center. Η ανανέωση γίνεται
βάσει των παρακάτω:
Όταν αγοράζετε έναν dedicated server, η επόμενη ημερομηνία ανανέωσης δεν θα είναι
ακριβώς ένα μήνα μετά, αλλά 5 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης από το data center. Για
παράδειγμα, εάν η ημερομηνία παράδοσης από το data center είναι η 05/10, η ημερομηνίας
της επόμενης ανανέωσης θα είναι η 01/11.
Σε αυτή την περίπτωση, προσθέτουμε στον λογαριασμό σας την χρηματική διαφορά των 5
ημερών ως credits.
Τα credits πρώτης πληρωμής αποτελούν το ποσό που μένει ως υπόλοιπο στον λογαριασμό
σας, όταν από το ποσό της πρώτης πληρωμής σας, αφαιρεθεί το ποσό της αξίας ενοικίασης
του server, μέχρι την αμέσως επόμενη ανανέωση.
Στο παρακάτω παράδειγμα θα δούμε πώς διαμορφώνονται τα credits σε μία ανανέωση:
Έστω ότι παραγγείλατε την ενοικίαση ενός dedicated server ο οποίος παραδόθηκε από το
data center στις 15 Μαρτίου και καταβάλατε €100 για το μηνιαίο κόστος. Ο server αυτής
της κατηγορίας θα πρέπει να ανανεωθεί 5 ημέρες πριν την συμπλήρωση ενός
ημερολογιακού μήνα, δηλαδή στις 10 Απριλίου.
Από τα €100, χρεώνεστε κατά την αρχική σας παραγγελία αυτόματα μόνο το ποσό που
αναλογεί στο διάστημα 15 Μαρτίου - 10 Απριλίου, δηλαδή €83 για το διάστημα των 25
ημερών.
Τα υπόλοιπα (€100 - €83) = €17 αντιστοιχούν στο διάστημα μεταξύ 10 Απριλίου και 15
Απριλίου (ένας ημερολογιακός μήνας από την παράδοση του server) και μπαίνουν στον
λογαριασμό σας στο myTophost Panel με την μορφή credits.
Επομένως στις 10 Απριλίου θα έπρεπε κανονικά να καταβληθεί το ποσό των €100 για την
ανανέωση του server. Από την στιγμή όμως που θα έχετε ήδη στην καρτέλα σας τα €17
Credits που έχετε προπληρώσει, θα αφαιρεθούν αυτόματα από το τελικό ποσό προς
πληρωμή. Έτσι κατά την ανανέωσή θα χρειαστεί να καταβάλλετε μόνο την υπολειπόμενη

διαφορά, τα €83.

