Specyfikacja techniczna Domen internetowych

DOMENY
Automatyczna rejestracja
Rezerwacja
MożliwośÂ transferu
Znaki narodowe w nazwie domeny
Szybkie i stabilne serwery DNS
Bezpłatne parkowanie domen
Panel do zarządzania
Integracja z usługami az.pl
Bezpłatna konfiguracja
Bezpłatna pomoc techniczna
.pl Registry Lock (tylko dla .pl)
Ograniczenia: (W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH REJESTRÓW)
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od 1 do 63 znaków w nazwie domeny
można używać: litery i cyfry
inne znaki: łączniki ("-"), jednak nie na początku lub bezpośrednio przed rozszerzeniem
okres rejestracji od 1 do 10 lat
możliwość przywrócenia z kwarantanny
możliwa do rejestracji przez osoby fizyczne i firmy
cena rejestracji i odnowienia zgodna z cennikiem
dodatkowe restrykcje dla poszczególnych końcówek są dostępne w odpowiednich regulaminach Rejestrów
Domeny .xxx są możliwe do rejestracji w az.pl tylko w formie pasywnej - bez aktywnych DNS
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .RU – 362 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .RO – 362 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .NL – 364 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .LT – 362 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .JP – 349 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .FR – 364 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .ES – 358 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .DE – 364 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .CZ – 363 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .CH – 364 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .BE – 364 dni *
Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny .AT – 362 dni *

*Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny to okres określony przez Rejestr właściwy dla danej Nazwy Domeny, rozpoczynający się
od dnia rejestracji danej Nazwy Domeny, w którym Klient jest uprawniony do odnowienia Nazwy Domeny bez konieczności
uiszczenia opłaty reaktywacyjnej ustalonej w Cenniku Rejestru właściwego dla danej Nazwy Domeny.
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Informujemy, że okres Trwania Umowy na usługę rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy i trwa do dnia zakończenia Okresu
abonamentowego.
Usługa której świadczenie następuje przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

AZ.pl Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin
NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147

2

