Igénylés típusa – ÚJ IGÉNYLÉS:
A megadott domain név még nem létezik, az igénylő más szolgáltatónál még nem regisztrálta.
Benyújtandó dokumentumok:
•
•
•
•

Megfelelően kitöltött és aláírt megrendelőlap
Magánszemély esetén: nyilatkozat a személyazonosításra alkalmas okmány számáról
Cégek esetén: hitelesített aláírási címpéldány másolat
Aláírt regisztrációs nyilatkozat

Igénylés típusa - ÁTREGISZTRÁCIÓ:
A megadott domain név már egy másik domain szolgáltatónál regisztrálva van és az igénylő fél ezt a domain nevet
kívánja cégünk kezelésére bízni.
Benyújtandó dokumentumok:
•
•
•
•
•

Megfelelően kitöltött és aláírt megrendelőlap
Magánszemély esetén: nyilatkozat a személyazonosításra alkalmas okmány számáról
Cégek esetén: hitelesített aláírási címpéldány másolat
Aláírt regisztrációs nyilatkozat
Amennyiben tulajdonos váltás történik az átregisztráció során:
o Megfelelően kitöltött, aláírt és tanuk kézjegyével is ellátott átruházó nyilatkozat
o Amennyiben a lemondó fél cég: hitelesített aláírási címpéldány másolat

Igénylés típusa - ADATMÓDOSÍTÁS:
Amennyiben a domain tulajdonos adatai vagy a kapcsolattartó személy adatai módosulnak, azt a domain
regisztrációs szabályzat előírásainak megfelelően a domain tulajdonosának haladéktalanul jeleznie kell cégünk felé.
Benyújtandó dokumentumok:
•
•

Megfelelően kitöltött és aláírt megrendelőlap
Amennyiben tulajdonos váltás történik az adatmódosítás során:
o Megfelelően kitöltött, aláírt és tanuk kézjegyével is ellátott átruházó nyilatkozat
o Amennyiben a lemondó fél cég: hitelesített aláírási címpéldány másolat

Igényelt szolgáltatás – DOMAIN HASZÁNÁLAT:
Az igénylő a regisztrált domain nevet használatba kívánja venni a regisztrációt / átregisztrációt követően az általunk
nyújtott szolgáltatások valamelyikével. Ebben az esetben az „Igényelt csomag”—nál felsorolt lehetőségek közül
választhat. Amennyiben egyéb (felsoroltakon kívüli) szolgáltatásokra tartana igényt, kérjük vegye fel
munkatársainkkal a kapcsolatot.

Igényelt szolgáltatás – DOMAIN PARKOLTATÁS:
Az igénylő a beregisztrált domain nevet nem kívánja azonnal használni, csupán tulajdonba veszi, hogy azt a jövőben
bármikor aktiválhassa és különböző csomagokat köthessen hozzá. A parkoltatás ideje alatt a domainhez cégünk csak
a fenntartáshoz szükséges technikai hátteret biztosítja, semmilyen egyéb szolgáltatást.

Igényelt szolgáltatás – QUICK REGISZTRÁCIÓ:
Amennyiben a domain igénylés elindítása különlegesen sürgős (1-2 órán belüli), úgy ezzel a szolgáltatással
meggyorsíthatja az adminisztratív ügyintézést. Ekkor cégünk lesz az adott domain név tulajdonosa. Ön egy éven belül
bármikor, egyszeri alkalommal ingyenesen átruházhatja a domain tulajdon jogát bármely természetes vagy jogi
személyre.

Domain parkoltatás
Első éves díja:

3.600 Ft + áfa

Minden további évben:

1.200 Ft + áfa

Quick regisztráció
Első éves díja: 20.000 Ft + áfa
Minden további évben (átruházást követően):

1.200 Ft + áfa

Minden további évben (átruházás nélkül):

20.000 Ft + áfa

Start csomag (.hu domain használathoz)
Éves díja:

7.600 Ft + áfa

Webtárhely:

500 Mb

Adatbázis tárhely:

50 Mb

E-mail postafiók:

5 db (500 Mb e-mail tárhely / cím)

E-mail alias:

5 db

Corporate csomag (.hu domain használathoz)
Éves díja:

12.000 Ft + áfa

Webtárhely:

1 Gb

Adatbázis tárhely:

100 Mb

E-mail postafiók:

10 db (1 Gb e-mail tárhely / cím)

E-mail alias:

10 db

Amennyiben Domain parkoltatás vagy Quick regisztráció megkezdése után de még az első évforduló elérkezte előtt
kíván az igénylő csomagot rendelni a domain névhez, a csomagok első éves díját az előzetesen igénybe vett
szolgáltatás alapján az igénylő számára kedvezően módosítjuk.

Small kiegészítő tárhely csomag (bármely csomagunkhoz)
Éves díja:

3.000 Ft + áfa

Webtárhely:

+ 1 Gb

Medium kiegészítő tárhely csomag (bármely csomagunkhoz)
Éves díja:

5.000 Ft + áfa

Webtárhely:

+ 2 Gb

Large kiegészítő tárhely csomag (bármely csomagunkhoz)
Éves díja:

12.000 Ft + áfa

Webtárhely:

+ 5 Gb

Kizárólag FTP szolgáltatásra vonatkozó tárhely csomagjaink:
25 Gb tárhely

havi díja:

4.000 Ft + áfa

50 Gb tárhely

havi díja:

7.000 Ft + áfa

100 Gb tárhely

havi díja:

12.000 Ft + áfa

250 Gb tárhely

havi díja:

25.000 Ft + áfa

350 Gb tárhely

havi díja:

32.000 Ft + áfa

500 Gb tárhely

havi díja:

40.000 Ft + áfa

