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Ogólne 

2012

DOMENY KAMELOT.PL

Domena stanowi podstawê budowania wizerunku w Internecie. 

Zapewni ona Tobie unikalny adres internetowy, dziêki któremu Twoi klienci bêd¹ mogli 

znaleŸæ Twoj¹ ofertê oraz nawi¹zaæ kontakt e-mail. Nazwa domeny powinna 

byæ ³atwa do zapamiêtania oraz identyfikowaæ Twoj¹ firmê lub produkty.
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W NetArt mo¿esz zarejestrowaæ swoj¹ nazwê domeny w ponad 150 ró¿nych rozszerzeniach. 

W zale¿noœci od potrzeb masz do wyboru domeny polskie, regionalne, globalne i europejskie. 

SprawdŸ, czy wybrana przez Ciebie domena jest wolna i zarejestruj j¹ w NetArt.

PELNA LISTA DOMEN

Domena polska (krajowa)

Domena europejska

Domena globalna

Domena funkcjonalna (polska)

.pl

.eu

. biz  .com  .info  .net  .org

.shop.pl 
.sklep.pl 
.sos.pl 

.szkola.pl 
.targi.pl 
.tm.pl 

.tourism.pl 
.travel.pl 

.turystyka.pl

.rel.pl 
.sex.pl

.agro.pl 
.aid.pl 
.atm.pl 
.auto.pl 
.biz.pl 
.com.pl 
.edu.pl 

.gmina.pl 
.gsm.pl
.info.pl 
.mail.pl 

 

.media.pl
.miasta.pl 

.mil.pl 

.net.pl 
.nieruchomosci.pl 

.nom.pl 
.org.pl 
.pc.pl 

.powiat.pl 
.priv.pl 

.realestate.pl 
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PELNA LISTA DOMEN

Domena regionalna (polska)

.augustow.pl 
.babia-gora.pl 

.bedzin.pl 
.beskidy.pl 

.bialowieza.pl 
.bialystok.pl 
.bielawa.pl 

.bieszczady.pl
 .boleslawiec.pl 
.bydgoszcz.pl

 .bytom.pl
 .cieszyn.pl 
.czeladz.pl 
.czest.pl

 .dlugoleka.pl 
.elblag.pl

 .elk.pl
 .glogow.pl 
.gniezno.pl
 .gorlice.pl
 .grajewo.pl 

.ilawa.pl
 .jaworzno.pl

 .jelenia-gora.pl 
.jgora.pl
 .kalisz.pl

 .karpacz.pl 
.kartuzy.pl
 .kaszuby.pl
 .katowice.pl 

.kazimierz-dolny.pl
 .kepno.pl

 .ketrzyn.pl 
.klodzko.pl 

.kobierzyce.pl 
.kolobrzeg.pl 

.konin.pl 
.konskowola.pl

 .kutno.pl 

.lapy.pl 
.lebork.pl

 .legnica.pl 
.lezajsk.pl 

.limanowa.pl
 .lomza.pl 
.lowicz.pl
 .lubin.pl
 .lukow.pl 

.malbork.pl
 .malopolska.pl
 .mazowsze.pl 

.mazury.pl
 .mielec.pl
 .mielno.pl 

.mragowo.pl
 .naklo.pl

 .nowaruda.pl 
.nysa.pl

 .olawa.pl
 .olecko.pl 
.olkusz.pl 
.olsztyn.pl

 .opoczno.pl 
.opole.pl

 .ostroda.pl
 .ostroleka.pl 
.ostrowiec.pl

 .ostrowwlkp.pl
 .pila.pl 
.pisz.pl

 .podhale.pl
 .podlasie.pl 
.polkowice.pl
 .pomorskie.pl
 .pomorze.pl 

.prochowice.pl 
.pruszkow.pl

 .przeworsk.pl

 
.pulawy.pl
 .radom.pl 

.rawa-maz.pl 
.rybnik.pl

 .rzeszow.pl
 .sanok.pl 
.sejny.pl

 .skoczow.pl
 .slask.pl 
.slupsk.pl

 .sosnowiec.pl
 .stalowa-wola.pl 
.starachowice.pl

 .stargard.pl
 .suwalki.pl 
.swidnica.pl 

.swiebodzin.pl
 .swinoujscie.pl 

.szczecin.pl
 .szczytno.pl

 .tarnobrzeg.pl 
.tgory.pl
 .turek.pl
 .tychy.pl 
.ustka.pl 

.walbrzych.pl
 .warmia.pl 

.warszawa.pl
 .waw.pl

 .wegrow.pl 
.wielun.pl
 .wlocl.pl

 .wloclawek.pl 
.wodzislaw.pl
 .wolomin.pl
 .wroclaw.pl 

.zachpomor.pl
 .zagan.pl
 .zarow.pl 
.zgora.pl

 .zgorzelec.pl
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PELNA LISTA DOMEN

Domena jurajska

panki24.pl
pilica24.pl

popow24.pl
poraj24.pl

poreba24.pl
proszowice24.info

przystajn24.pl
radomsko24.info

siewierz24.pl
skawina24.info
slawkow24.pl

szczekociny24.pl
trzebinia24.info
wolbrom24.pl
wozniki24.pl

wreczyna24.pl
zarki24.pl

zawiercie24.pl

bedzin24.pl
blachownia24.pl
bochnia24.info
brzesko24.info
bukowno24.pl
chelmek24.info

chrzanow24.info
czestochowa24.info

dabrowagornicza24.pl
dobczyce24.pl

dzialoszyn24.pl
jedrzejow24.pl

kazimierzawielka24.pl
klobuck24.info

klucze24.pl
koniecpol24.pl
koszecin24.pl

kozieglowy24.pl
krakow24.info
krzepice24.pl

krzeszowice24.pl
lazy24.pl

lelow24.pl
libiaz24.info

lubliniec24.info
miasteczkoslaskie24.info

miechow24.pl
miedzno24.pl
myszkow24.pl

myslenice24.info
niepolomice24.pl
ogrodzieniec24.pl

olkusz24.pl
pajeczno24.pl
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CENNIK

SPECYFIKACJA

.pl 10 z³10 z³

7,50 z³7,50 z³

2,50 z³2,50 z³

20 z³20 z³

20 z³20 z³

90 z³90 z³

90 z³90 z³

.com.pl

regionalna, np waw.pl

.eu

.co

jurajska, np 24.pl

.com, .net, .org, .biz, .info

2012
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Domena

Bezp³atna pomoc techniczna

Zmiana DNS

Szybkie i stabilne serwery

Powiadomienia o wygasniêciu przez e-mail, sms

Natychmiastowa aktywacja

fUNKCJA

Rejestr Odnowienie

DOMENY



Opcje  
Rozmiar

Czas realizacji

OGÓLNE INFORMACJE:

Opcje  

DODATKOWE MOZLIWOSCI:
. ,

Opcje  
Ceny

Projekt

POZOSTALE INFORMACJE:

Wszystkie ceny s¹ cenami NETTO

Projekt wykonujemy GRATIS i jest on wliczony w koszt przygotowania projektu

2012

KAMELOT.PLDOMENY

Cennik 
Domen
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PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

AGENCJA REKLAMOWA KAMELOT

42-400 ZAWIERCIE

UL. OBR. POCZTY GD. 20 s

NIP: 649-20-76-117

REGON:  277659365

Kamelot S.C.

Dane FIRMY:

Dane 

teleadresowe:

WWW.KAMELOT.PL

E-MAIL: BIURO@KAMELOT.PL

TEL.: 32 672 49 76

200 ss

7

659365

AIL: BIURO@KAMELOT.PLLL

TEL.: 32 672 49 76

W razie jakichkolwiek pytañ b¹dŸ w¹tpliwosci,a takze 
w celu z³ozenia zamówienia prosimy o kontakt z :

,

Numer konta   76 1050 1168 1000 0022 7519 1688 facebook.com/KamelotPL

Wygrywaj z nami na:

@@

Tomasz Za³êcki 

514 685 432 

tomasz@kamelot.pl


