
TARIFA inatica.com 2012

Registre, Renovació i Trasllat de noms de domini

Genèrics Registre / Renovació Trasllat

.com, .net, .org. .info, .biz 25 €/any 15,02€

.mobi 35 €/any 40 €

.name 25 €/any Consultar

.cat 50 €/any (85 € registre primer 
any.)

50 €

Territorials Registre / Renovació Trasllat

.eu 25 €/any 15,02€

.es 25 €/any 15,02€

.com.es, .nom.es, .org.es 15 €/any 15,02€

.ws 35 €/any Consultar

altres (.fr, .pt, .us, .tv, .it...) Consultar Consultar

Els dominis genèrics (.com, .net, .org, .info, .biz i .ws) admeten el pagament per avançat de fins a 10 anys.

Programa de descomptes de dominis
Els preus indicats per al registre o renovació de dominis de la secció anterior poden ser reduïts en funció del número de dominis 
actius d'un client en el moment de la contractació (o renovació) d'un nou domini.

El descompte s'aplica només en el registre de nous dominis .eu, .com, .net, .org, .info, i .biz. I en la renovació de dominis .eu, 
.com, .net, .org, .info, i .biz. 

Els trams de descompte aplicats deixen els següents preus per registre i renovació de dominis:

Trams Preu Descompte

Tarifa general D'1 a 5 dominis 25 €/any Sense descompte

Tram 17 De 6 a 10 dominis 17 €/any 32 %

Tram 15 D'11 a 20 dominis 15 €/any 40 %

Tram 13 De 21 a 50 dominis 13 €/any 48 %

Tram 12 De 51 a 100 dominis 12 €/any 52 %

Tram Negociable Més de 100 dominis  Consultar Consultar

Hosting

Pla
Redirigit Pla E-mail Pla Personal Pla Professional Pla Empresarial Pla Maximum

Tarifa anual 27€ 45,40€ 58,80€ 96€ 192€ 492€

Filtre antivirus/ antispam - 60€/any 60€/any 60€/any 60€/any 60€/any

Gb. Extra Transferencia - - 15€/Gb. 15€/Gb. 15€/Gb. 15€/Gb.

Contractes més de 5 Hostings 37% de dte. en tots els Hostings contractats.

Preu/hora per servei prestat

Servei prestat a dintre de l'oficina 35 €

Servei prestat a fora de l'oficina 45 €

Urgències, dissabtes / diumenges, horari fora de 
l'estàndard següent: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 

i de 15:00 a 19:00
60 €

(*) Els preus no inclouen IVA.
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