Partnercégünk a Webgrafika az általunk is készített honlapok domainregisztrátora. Kérjük, domain
regisztrációs kérésekkel hozzájuk forduljanak. Köszönjük!
Az elmúlt években a következő cégeknek, magánszemélyeknek szolgáltattak
címet, tárhelyet: Webgrafika Hosting

Útmutató
Domain regisztráció
.hu domain név regisztráció:
Kérjük, hogy a regisztráció előtt ellenőrizze
az alábbi címen, hogy az Ön által igénylendő
domain név még szabad-e.
Prioritásos domain név:
az a domain, mely az Igénylő szervezet
hivatalos bírósági nyilvántartásba vételét
igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott
szervezet esetén a jogszabályban a szervezet
teljes vagy rövidített neveként rögzített
megnevezés, vagy a Magyar Szabadalmi
Hivatal által az Igénylő, mint jogosult számára
lajstromozott védjegy.
A prioritással kért domain regisztrációs kérelmek előzetes nyilvános meghirdetés nélkül
kerülnek elbírálásra. A regisztráció átfutási
ideje: 2-4 munkanap.
Nem prioritásos domain név:
az a domain, mely nem cégnév, szervezetnév
vagy védjegy.
A nem prioritással kért domain nevek előzetesen két hétig nyilvánosan meghirdetésre
kerülnek az ISZT weboldalán. A regisztráció
átfutási ideje: 14-16 nap.

Regisztrációhoz szükséges
dokumentumok:
Cég, társadalmi szervezet, alapítvány
esetén:
Kitöltött igénylőlap, + aláírási címpéldány
másolat.
Magánszemély esetén:
Kitöltött igénylőlap.
A kitöltött igénylőlapot és a szükséges dokumentumokat juttassa el hozzánk faxon (1296-0076, 290-1496) vagy postai úton (1188.
Budapest Bercsényi Miklós u. 79/b.). vagy
E-mail-ben képként info@deninet.hu címre.

.com .net .org .info .biz
(nemzetközi) domain név
regisztráció:
Nemzetközi domain nevet bárki igényelhet, a
domain regisztráció átfutási ideje 1 nap.
Regisztrációhoz szükséges
dokumentumok:
A kitöltött igénylőlapot juttassa el hozzánk
faxon (1-296-0076, 1-700-1780) vagy postai
úton (1188. Budapest Bercsényi Miklós u.
79/b.).

Domain név
átregisztrálása
.hu domain név átregisztrálása
más szolgáltatótól:
Az átregisztrálás egyszeri díja: 800 Ft.+ÁFA,
átfutási ideje: 2-4 munkanap.
Átregisztrációhoz szükséges
dokumentumok:
Cég esetén aláírási címpéldány + kitöltött,
átkéréshez szükséges adatlap
Fenti dokumentumokat kérjük juttassa el
hozzánk faxon (1-296-0076.) vagy postai úton
(1188. Budapest Bercsényi Miklós u. 79/b.).
vagy E-mail-ben képként info@deninet.hu
címre.
.com .net .org .info .biz domain név átregisztrálása más szolgáltatótól:
Az átregisztrálás ingyenes, átfutási ideje:
2-14 nap.
Átregisztrációhoz szükséges dokumentumok:
Kitöltött átkéréshez szükséges adatlap
Fenti dokumentumokat kérjük juttassa el
hozzánk faxon (1-296-0076.) vagy postai úton
(1188. Budapest Bercsényi Miklós u. 79/b.).

Domain szolgáltatások, árak:
• .hu domain név regisztráció és 730 nap
fenntartás (DNS szolgáltatással): 3000 Ft.
• .eu domain név regisztráció és 365 nap
fenntartás (DNS szolgáltatással): 4000 Ft.
• .eu karanténban lévő domain név reaktiválása (a törlést követő 40 napos periódus
alatt) 8000 Ft.
• .eu domain átkérés más regisztrátortól:
4000 Ft.
• .com .net .org .info .biz domain név
regisztráció (DNS szolgáltatással): 4000
Ft./365 nap
• Domain név átirányítás IP címre, host
névre: ingyenes
• Domain név DNS módosítása: ingyenes
• Domain név igénylőváltás: 2 000 Ft. (.eu:
4000 Ft.)
• .hu domain név átkérése más
regisztrátortól: 800 Ft.
• .hu domain név technikai és adminisztratív
fenntartása (két DNS szolgáltatással): 2000
Ft./365 nap
• .hu domain név adminisztratív fenntartása
(DNS nélkül):2000 Ft./365 nap
Regisztrátor --->>> www.deninet.hu
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Tárhely csomag neve

Alap csomag

Haladó csomag

Profi csomag

Tárhely csomag ára/év

16 000 Ft

20 000 Ft

26 000 Ft

Webtárhely mérete

1000 MB

3000 MB

5000 MB

Email fiókok száma

2 db

5 db

10 db

PHP futtatás

a

a

a

MySQL használat

a

a

a

FTP feltöltés

a

a

a

FTP userek száma

1 db

5 db

10 db

Aldomainek száma

1db

5 db

10 db

Statisztika

a

a

a

Admin felület (magyar)

a

a

a

POP3/IMAP levelezés

a

a

a

Többnyelvű webmail

a

a

a

1000 MB

2000 MB

3000 MB

a

a

a

Sávszélesség

100 Mbit/sec

100 Mbit/sec

100 Mbit/sec

Adatforgalom

Korlátlan

Korlátlan

Korlátlan

E-mail tárhely
Spam és vírus szűrés

Áraink nettó árak!
Webtárhely Szolgáltatási Szerződés letöltése >> | .pdf | .doc | <<
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