
  

Załącznik nr 1 do Regulaminu rejestracji i utrzymania domen internetowych 

Niniejszy załącznik określa szczegółowe zasady świadczenia przez Dostawcę usług rejestracji i 

utrzymania domen internetowych dla poszczególnych domen. 

Domeny globalne (funkcjonalne najwyższego rzędu 

1. Domena .biz 

 

 Cena rejestracji: 59,90 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu:  59,90 zł netto 

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna 

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Możliwa rejestracja domen IDN: Tak 

 Wymagane dokumenty: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .biz - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .biz 

o Organizacja: NeuLevel, Inc. 

o Adres internetowy: - 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.biz 

 

2. Domena .com 

 

 Cena rejestracji: 36,90 zł netto / rok 



  

 Cena przedłużenia: 69,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 36,90 zł netto 

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny: 

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna 

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Możliwa rejestracja domen IDN: Tak 

 Wymagane dokumenty: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .com - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .com 

o Organizacja: VeriSign Global Registry Services 

o Adres internetowy: https://www.verisign.com/en_US/domain-names/com-domain-

names/index.xhtml 

o Publiczny serwer WHOIS: https://webwhois.verisign.com/webwhois-ui/ 

 

3. Domena .eu 

 

 Cena rejestracji: 7,90 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 50,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja wykonywana jest automatycznie. 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 16,90 zł netto 

Do transferu domeny .eu wymagany jest kod authinfo, który należy uzyskać od obecnego 

rejestratora domeny. Można również zlecić transfer połączony z cesją domeny (w tej samej 

cenie). Domena jest dopisywana do konta od razu po wykonaniu transferu. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

https://www.verisign.com/en_US/domain-names/com-domain-names/index.xhtml
https://www.verisign.com/en_US/domain-names/com-domain-names/index.xhtml


  

 Cena reaktywacji domeny: Bezpłatna 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 30 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Możliwa rejestracja domen IDN: Tak 

 Wymagane dokumenty: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .eu - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .eu 

o Organizacja: EURid vzw/asbl 

o Adres internetowy: http://www.eurid.eu 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.eu 

 

4. Domena .info 

 

 Cena rejestracji: 59,90 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok 

 Cena cesj: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 59,90 zł netto 

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny: 

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna 

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Możliwa rejestracja domen IDN: Tak 

 Wymagane dokumenty: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

http://www.eurid.eu/


  

o .info - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .info 

o Organizacja: Afilias Limited 

o Adres internetowy: http://www.nic.info 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.afilias.net 

 

5. Domena .mobi 

 

 Cena rejestracji: 79,00 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 79,00 zł netto 

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny: 

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna 

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .mobi - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .mobi 

o Organizacja: mTLD Top Level Domain Limited dba dotMobi 

o Adres internetowy: http://www.mtld.mobi 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.dotmobiregistry.net 

 

6. Domena .name 

 

 Cena rejestracji: 49,00 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 49,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

http://www.nic.info/
http://www.mtld.mobi/


  

 Cena transferu: 49,00 zł netto 

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .name - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .name 

o Organizacja: The Global Name Registry Ltd. 

o Adres internetowy: https://www.verisign.com/en_US/domain-names/name-

domains/index.xhtml 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.nic.name 

 

7. Domena .net 

 

 Cena rejestracji: 49,90 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 69,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 49,90 zł netto 

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny: 

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna 

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

https://www.verisign.com/en_US/domain-names/name-domains/index.xhtml
https://www.verisign.com/en_US/domain-names/name-domains/index.xhtml


  

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Możliwa rejestracja domen IDN: Tak 

 Wymagane dokumenty: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .net - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .net 

o Organizacja: VeriSign Global Registry Services 

o Adres internetowy: https://www.verisign.com/en_US/domain-names/net-domain-

names/index.xhtml 

o Publiczny serwer WHOIS: https://webwhois.verisign.com/webwhois-ui/ 

 

8. Domena .org 

 

 Cena rejestracji: 49,90 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 69,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 49,90 zł netto 

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna 

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Możliwa rejestracja domen IDN: Tak 

 Wymagane dokumenty: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .org - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .org 

https://www.verisign.com/en_US/domain-names/net-domain-names/index.xhtml
https://www.verisign.com/en_US/domain-names/net-domain-names/index.xhtml


  

o Organizacja: Public Interest Registry 

o Adres internetowy: http://www.pir.org 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.pir.org 

 

9. Domena .pro 

 

 Cena rejestracji: 69,00 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 69,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 69,00 zł netto 

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny: 

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna 

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .pro - domena globalna generyczna 

o Dostępna końcówka domeny: .pro 

o Organizacja: Registry Services Corporation 

o Adres internetowy: http://www.registrypro.pro 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.registrypro.pro 

Domeny narodowe 

1. Domena .pl 

 

 Cena rejestracji: 9,90 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 69,00 zł netto / rok 

 Cena transferu: Bezpłatny 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

http://www.pir.org/
http://www.registrypro.pro/


  

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Restrykcje: Nie 

 Możliwa rejestracja domen IDN: Tak 

 Wymagane dokumenty: Nie 

 Czas transferu: Natychmiast 

 Pozostałe informacje 

o .pl - domena narodowa: Polska 

o Dostępna końcówka domeny: .pl 

o Organizacja: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 

o Adres internetowy: http://www.dns.pl/ 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.dns.pl 

 

2. Domena .ai 

 

 Cena rejestracji - 399,00 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia - 399,00 zł netto / rok 

 Cena cesji - 249,00 zł netto 

 Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu - 499,00 zł netto 

 Transfer domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia - 2 lata 

 Pozostałe informacje 

o .ai - domena narodowa: Anguilla 

o Dostępna końcówka domeny: .ai 

o Organizacja: Government of Anguilla 

o Adres internetowy: http://nic.com.ai 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.ai 

 

3. Domena .io 

 

 Cena rejestracji: 299,00 zł netto / rok 

 Cena przedłużenia: 299,00 zł netto / rok 

 Cena cesji: Bezpłatna 

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 299,00 zł netto 

Transfer domeny wymaga podania kodu authinfo. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny: 399,00 zł netto + cena przedłużenia 

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 30 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok 

 Czas rejestracji: Natychmiast 

 Pozostałe informacje 

o .io - domena narodowa: Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego 

o Dostępna końcówka domeny: .io 

http://www.dns.pl/
http://nic.com.ai/


  

o Organizacja: IO Top Level Domain Registry 

o Adres internetowy: http://www.nic.io/ 

o Publiczny serwer WHOIS: whois.nic.io 

 

4. Domena .me 

 

 Cena rejestracji: 79,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 79,00 zł netto  

 Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją płatną, co oznacza, że na 

Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. Domena musi być 

odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-LOCK). Transfer po 

zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na adres e-mail abonenta 

domeny (zapisany w bazie WHOIS). 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .me - domena narodowa: Czarnogóra 

o Dostępna końcówka domeny: .me 

o Organizacja: Government of Montenegro 

o Adres internetowy: http://www.domain.me/  

o Publiczny serwer WHOIS: whois.nic.me 

 

5. Domena .gg 

 

 Cena rejestracji: 499,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 499,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

Cesja domeny nie powoduje przedłużenia jej ważności. 

 Cena transferu: 499,00 zł netto  

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia:1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Pozostałe informacje 

o .gg - domena narodowa: Guernsey 

o Dostępna końcówka domeny: .gg 

http://www.nic.io/
http://www.domain.me/


  

o Organizacja: Island Networks Ltd. 

o Adres internetowy: http://www.channelisles.net/  

o Publiczny serwer WHOIS: whois.channelisles.net 

 

 

 

Nowe domeny 

1. Domena .art 

 

 Cena rejestracji: 79,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 79,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny: 

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .art - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .art 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

2. Domena .app 

 

 Cena rejestracji: 79,00 zł netto / rok  

http://www.channelisles.net/


  

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 79,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Tak  

Domenę .app możesz zamówić już teraz, jednakże aby strona internetowa uruchomiona w 

domenie .app działała prawidłowo, musi posiadać ważny certyfikat SSL. 

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .app - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .app 

o Organizacja: Google Inc. 

o Adres internetowy: https://www.google.com  

o Publiczny serwer WHOIS: whois.nic.google 

 

3. Domena .blog 

 

 Cena rejestracji: 99,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 99,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 99,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

https://www.google.com/


  

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .blog - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .blog 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

4. Domena .dev 

 

 Cena rejestracji: 69,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 69,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 69,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  



  

 Pozostałe informacje 

o .dev - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .dev 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

5. Domena .live 

 

 Cena rejestracji: 79,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 79,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .live - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .live 

o Organizacja: Rightside Registry 

o Adres internetowy: http://nic.live/  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

6. Domena .link 

 

 Cena rejestracji: 49,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 49,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 49,00 zł netto  

http://nic.live/


  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna 

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .link - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .link 

o Organizacja: Uniregistry Corp 

o Adres internetowy: http://nic.link/  

o Publiczny serwer WHOIS: whois.uniregistry.net 

 

7. Domena .xyz 

 

 Cena rejestracji: 39,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 39,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 39,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

http://nic.link/


  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .xyz - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .xyz 

o Organizacja: XYZ.COM LLC 

o Adres internetowy: http://nic.xyz/  

o Publiczny serwer WHOIS: nic.xyz/whois 

 

8. Domena .cloud 

 

 Cena rejestracji: 79,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 79,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .cloud - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .cloud 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

http://nic.xyz/


  

9. Domena .online 

 

 Cena rejestracji: 149,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 149,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 149,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .online - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .online 

o Organizacja: Radix FZC 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

10. Domena .tech 

 

 Cena rejestracji: 199,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 199,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 199,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 



  

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .tech - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .tech 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

11. Domena .website 

 

 Cena rejestracji: 79,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 79,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 



  

o .website - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .website 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

12. Domena .store 

 

 Cena rejestracji: 199,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 199,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 199,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .store - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .store 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

13. Domena .fun 

 

 Cena rejestracji: 79,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 79,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 79,00 zł netto  



  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .fun - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .fun 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

14. Domena .site 

 

 Cena rejestracji: 99,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 99,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 99,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  



  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .site - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .site 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

15. Domena .club 

 

 Cena rejestracji: 49,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 49,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 49,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni  

 Pozostałe informacje 

o .club - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .club 

o Organizacja: .Club Domains, LLC 

o Adres internetowy: http://nic.club/  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

http://nic.club/


  

16. Domena .chat 

 

 Cena rejestracji: 120,00 zł netto / rok  

 Cena przedłużenia: 120,00 zł netto / rok  

 Cena cesji: Bezpłatna  

 Cena transferu: 120,00 zł netto  

Transferu możesz dokonać nie wcześniej niż po 60 dniach od daty rejestracji domeny lub jej 

poprzedniego transferu. Transfer przedłuża okres ważności domeny o 1 rok i jest operacją 

płatną, co oznacza, że na Twoim saldzie pre-paid muszą znajdować się wystarczające środki. 

Domena musi być odblokowana do transferu (nie może posiadać statusu REGISTRAR-

LOCK). Transfer po zainicjowaniu należy potwierdzić zgodnie z e-mailem wysyłanym na 

adres e-mail abonenta domeny (sprawdź go w bazie WHOIS). Jeśli domena korzysta z usługi 

ochrony prywatności u obecnego rejestratora, zalecamy jej wyłączenie na czas transferu, gdyż 

e-mail autoryzacyjny może wówczas nie dotrzeć do Ciebie. Jeśli domena była reaktywowana 

po wygaśnięciu w ciągu ostatnich 60 dni, dodatkowy rok ważności nie zostanie naliczony. 

Transfer domeny powoduje przedłużenie ważności domeny o 1 rok. 

 Cena reaktywacji domeny:  

0 - 14 dni po dacie przedłużenia: Bezpłatna  

14 - 28 dni po dacie przedłużenia: 80,00 zł netto  

Opłata dodatkowa pobierana w przypadku zlecenia po terminie odnowienia domeny. 

Reaktywacja na tych warunkach możliwa nie później niż w ciągu 28 dni po tym terminie. 

 Minimalny okres rejestracji i przedłużenia: 1 rok  

 Czas rejestracji: Natychmiast  

 Restrykcje: Nie  

 Czas transferu: 6 dni 

 Pozostałe informacje 

o .chat - nowe rozszerzenie domeny 

o Dostępna końcówka domeny: .chat 

o Organizacja: - 

o Adres internetowy: nieopublikowany  

o Publiczny serwer WHOIS: brak 

 

  


