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Domain szolgáltatások
HU domain regisztráció vagy áthozatal, + DNS1,2 szolgáltatás
Egyszeri díj: 6 000 Ft / domain (2 év idıtartamra érvényes)
Havidíj: 0 Ft

Kinek hasznos?
Akinek van már mőködı weboldala, e-mail szolgáltatása más helyen, csak plusz domain nevet szeretne a meglévı szogáltatásihoz illeszteni
Aki szeretné szabadon adminisztrálni domain nevét
Akinek saját web- és/vagy e-mail szervere van
Mit tartalmaz a csomag?
DNS1,2 szolgáltatás
ZoneAdmin webes admin felület a domain DNS szerveren való adminisztárlásához
Saját web- és e-mail szerverhez is használható
Szabad web- és e-mail szerver választás
DNS1,2 szolgáltatás

Rendeljen web- vagy e-mail tárhelyet és
domain regisztrációja illetve fenntartása INGYENES!

HU domain regisztráció vagy áthozatal, + parkoltatás
Egyszeri díj: 4 000 Ft / domain (2 év idıtartamra érvényes)
Havidíj: 0 Ft

Kinek hasznos?
Aki még nem tudja milyen weboldalt szeretne üzemeltetni saját domain alatt, de szeretné biztosítani magának a domain nevet
Aki szeretne ingyenesen használni saját domain alatt e-mail postafiókot a professzionális elektronikus kommunikációhoz
Mit tartalmaz a csomag?
Domain regisztráció
ServerBank DNS1,2 szolgáltatás
E-mail cím saját domain alá ingyenesen (1 db. e-mail postafiók, 100 MB tárterület, 10 db. e-mail alias)!
E-mail adminisztrációs felület, átirányítással, 'Out Of Office' automatikus válaszüzenettel
Nincs választható webszerver, e-mail szerver
Nincs domain adminisztrációs felület

HU domain regisztráció vagy áthozatal
Egyszeri díj: 4 000 Ft / domain (2 év idıtartamra érvényes)
Havidíj: 0 Ft

Kinek hasznos?
Akinek nincs szüksége domain parkoltatásra, DNS1,2 szolgáltatásra, mindössze a domain regisztráció folyamatát szeretné ránk bízni
Mit tartalmaz a csomag?
Domain regisztráció
DNS1,2 bejegyzés az ügyfél, mőködı DNS szerverein (regisztrácó indításánál kötelezı)

DNS1,2 szolgáltatás
Egyszeri díj: 0 Ft
1 domain:

4 000 Ft

2-5 domain:

6 000 Ft

6-10 domain:

8 000 Ft

Éves díj

11-20 domain: 11 000 Ft
21 domaintıl:

egyedi
díj

Kinek hasznos?
Aki egy vagy több domaint szeretne fenntartani, rugalmasan, saját webes felületen adminisztrálni
Akinek domainjei több helyen vannak szétszórva, és szeretné egy helyen biztonságban tudni mindet, függetlenül attól, hogy webtárhelyei, e-mail szolgáltatásai hol vannak
Akinek saját web- és/vagy e-mail szervere van
Mit tartalmaz a csomag?
ZoneAdmin a domainek DNS szerveren való adminisztárlásához
Több domain egyszerő adminisztrálása egyetlen webes felületen
Független a domainek regisztrációjának helye
Független a webszerverek, webtárhelyek, e-mail kiszolgálók helye
Szabad web- és e-mail szerver választás
Saját web- és e-mail szerverhez is használható
Minden fajta domain névre használható (HU, EU, COM, NET, stb.), akár vegyesen is

EU, COM, NET, ORG domain szolgáltatások
EU, COM, NET, ORG végzıdéső domain név regisztrációjánál ugynazok a csomagok érvényesek, mint a HU domainek regisztrációjánál.
Azon szolgáltatási csomagoknál, melyek HU esetében 2 év idıtartamra érvényesek, EU, COM, NET, ORG esetében 1 év idıtartamra vonatkoznak.
Segítünk, hogy cége közelebb kerüljön a európai és nemzetközi piachoz!
Regisztráljon egy idıben HU végzıdéső domain neve mellé ugyanolyan EU, COM, NET, ORG végzıdéső domain nevet mindössze
3 000 Ft-ért, és EU, COM, NET, ORG domain nevére ugyanolyan szolgáltatásokat vehet igényebe ingyenesen, mint HU végzıdéső
domain nevére!

EU, COM, NET, ORG domain regisztráció vagy áthozatal, + DNS1,2 szolgáltatás
Egyszeri díj: 6 000 Ft / domain (1 év idıtartamra érvényes)
Havidíj: 0 Ft

Kinek hasznos?
Akinek van már mőködı weboldala, e-mail szolgáltatása más helyen, csak plusz domain nevet szeretne a meglévı szogáltatásihoz illeszteni
Aki szeretné szabadon adminisztrálni domain nevét
Akinek saját web- és/vagy e-mail szervere van
Mit tartalmaz a csomag?
DNS1,2 szolgáltatás
ZoneAdmin webes admin felület a domain DNS szerveren való adminisztárlásához
Saját web- és e-mail szerverhez is használható
Szabad web- és e-mail szerver választás
DNS1,2 szolgáltatás

EU, COM, NET, ORG domain regisztráció vagy áthozatal, + parkoltatás
Egyszeri díj: 4 000 Ft / domain (1 év idıtartamra érvényes)
Havidíj: 0 Ft

Kinek hasznos?
Aki még nem tudja milyen weboldalt szeretne üzemeltetni saját domain alatt, de szeretné biztosítani magának a domain nevet
Aki szeretne ingyenesen használni saját domain alatt e-mail postafiókot a professzionális elektronikus kommunikációhoz
Mit tartalmaz a csomag?
Domain regisztráció
ServerBank DNS1,2 szolgáltatás
E-mail cím saját domain alá ingyenesen (1 db. e-mail postafiók, 100 MB tárterület, 10 db. e-mail alias)!
E-mail adminisztrációs felület, átirányítással, 'Out Of Office' automatikus válaszüzenettel
Nincs választható webszerver, e-mail szerver
Nincs domain adminisztrációs felület

EU, COM, NET, ORG domain regisztráció vagy áthozatal
Egyszeri díj: 4 000 Ft / domain (1 év idıtartamra érvényes)
Havidíj: 0 Ft

Kinek hasznos?
Akinek nincs szüksége domain parkoltatásra, DNS1,2 szolgáltatásra, mindössze a domain regisztráció folyamatát szeretné ránkbízni
Mit tartalmaz a csomag?
Domain regisztráció
DNS1,2 bejegyzés az ügyfél, mőködı DNS szerverein (regisztrácó indításánál kötelezı)

EU, COM, NET, ORG domain regisztráció plusz évekre
EU, COM, NET, ORG végzıdéső domain neveknél az egy éven túli (2, 3, 4, stb. évre) szolgáltatási díj domainenkénti és évenkénti plusz díj.
Egyszeri díj: 3 000 Ft / domain / plusz év
Havidíj: 0 Ft
Kinek hasznos?
Aki több évre költséghatékonyan szeretné EU végzıdéső domain szolgáltatsainkat igénybe venni
Mit tartalmaz a csomag?
Plusz évekre domain szolgáltatás
Példa: Ön szeretne 3 évre regisztrálni egy EU végzıdéső domain nevet DNS1,2 szolgáltatással.
Ennek díja: 6 000 Ft (elsı év) + 2x 3 000 Ft (6 000 Ft, 2-3. év) = 12 000 Ft.

Egyéd domain regisztráció
Egyéb domain nevek regisztrálásában is állunk rendelkezésére!
Kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat e-mailen, vagy a +36 1 465 05 03-as telefonszámon.

