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Wstęp i uwagi 
 

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto (wliczony podatek VAT) w zł. 
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Wysokość abonamentów dla pakietów hostingowych i usług dodatkowych 
 

Lp. Opcja \ Długość 
abonamentu 

Miesięczny Kwartalny Półroczny Roczny Dwuletni Instalacja 

  Pakiety hostingowe  
1. Start SSD 8 23 44 87 173  

 
 

0/231a 
2. Optimum SSD 16 47 91 177 353  
3. Biznes SSD 33 97 187 337 673 
4. Start HDD 9 26 50 94 185 
5. Optimum HDD 19 51 100 204 395 
6. Biznes HDD 43 127 260 504 995 
7. Dołączenie kolejnego pakietu 

hostingowego do konta1b 

5 15 28 55 104 0 

   
Usługi dodatkowe do pakietów hostingowych - usługi opcjonalne 

 

8. Indywidualny adres IP dla 
konta hostingowego 

24 66 126 246 491 82 

9. Serwer wirtualny VPS z 

indywidualnym adresem IP1c 

27 76 136 266 521 Wycena 
indywidual

na 
10. Serwer wirtualny VPS z 

indywidualnym adresem IP i 

dostępem do konta admin1d 

29 86 146 286 561 Wycena 
indywidual

na 

11. Podwyższone parametry 
konta hostingowego - 
memory_limit 256MB 

13 38 74 145 270 Wycena 
indywidual

na 
12. Podwyższone parametry 

konta hostingowego - 
memory_limit do 384MB, 
client_max_body_size = 
90MB 

20 57 113 225 430 Wycena 

indywidualna 

1a Opłaty za instalacje pakietu hostingowego ma charakter jednorazowy i jest pobierana tylko i wyłączenie w przypadku złożenia zamówienia 

poza stroną (formularzem) na stronie www.wer.pl 

1b Dołączenie kolejnego pakietu hostingowego do konta – jest to usługa zwielokrotnienia pakietu – cena w abonamencie za każdy (drugi i 

ew. kolejny) dołączony pakiet 

1c Usługa znana wcześniej pod nazwą: Dedykowany serwer wirtualny z oddzielnym indywidualnym adresem IP 

1d Usługa znana wcześniej pod nazwą: Dedykowany serwer wirtualny z oddzielnym indywidualnym adresem IP i dostępem do 

konta admin 
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Wysokość abonamentów dla domen: 
 

Domena \ Usługa Rejestracja nowej 
domeny (1 rok) 

Drugi lub kolejny rok 
(odnowienie) 

Przywrócenie domeny po 

terminie wygaśnięcia2a 
POLSKIE  

.pl 29 99 24 

.com.pl ; .net.pl ; biz.pl 
(funkcjonalne) 

29 90 24 

.waw.pl (regionalne) 14 63 24 
GLOBALNE  

.eu2b 29 49 69 

.com  69 69 24 

.net 79 79 24 

.org 79 79 24 

.biz*, .info2c 91 91 24 

.link 59 69 69 

.mobi2c 59 119 24 

.name 89 119 24 
NARODOWE  

.ac (Wyspa Wniebowstąpienia) 478 559 24 

.at (Austria) 159 209 24 

.be (Belgia) 121 159 24 

.cc (Wyspy Kokosowe) 220 286 24 

.co (Kolumbia) 121 159 24 

.co.uk (Wielka Brytania)2c 56 85 24 

.cz (Czechy) 134 171 24 

.de (Niemcy) 49 99 24 

.es (Hiszpania) 84 182 199 

.fm (Mikronezja) 392 451 24 

.gd (Grenada) 179 199 199 

.hu (Węgry)  69 79 24 

.in (Indie) 85 111 24 

.it (Włochy) 184 196 199 

.jp (Japonia) 589 677 199 

.ms (Monserrat) 123 185 24 

.nl (Holandia) 92 121 24 

.ru (Rosja) 146 190 199 

.sc (Seszele) 478 515 199 

.se (Szwecja) 245 318 199 

.sk (Słowacja) 149 169 169 

.tc (Wyspy Turks I Caicos) 490 509 490 

.tv (Tuvalu) 159 196 24 

.us (USA) 73 95 24 

.vg (Wyspy Dziewicze) 123 185 199 
WŁASNE  

.gpe.pl 0/122d 0/242d 24 

.wer.pl 2e - 90 24 
2aOpłata za przywrócenie po terminie wygaśnięcia jest opłatą dodatkową pokrywającą koszt przywrócenia domeny. Opłata nie zawiera w 

sobie ceny samej usługi przedłużenia domeny. Aby przywrócić domenę po jej wygaśnięciu należy wnieść obydwie opłaty (za odnowienie i za 
przywrócenie) 



 

 

strona 4 

2b W trosce o dobro naszych Klientów daty odnowień domen .eu zostały cofnięte o 3 dni wstecz (z powodu uwarunkowań technicznych 

rejestratora). Umożliwi to Państwu bezpieczne odnowienie domeny w terminie i zapobiegnie przejściu domeny w stan kwarantanny (40 dni), 
a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów związanych z jej przywróceniem. Po okresie kwarantanny domena jest zwracana do puli 
domen dostępnych do rejestracji. Cena przywrócenia domeny .eu z kwarantanny wynosi 69 zł brutto i nie zawiera opłaty za przedłużenie. 
Uwaga:  Cofnięcie daty nie oznacza skrócenia okresu ważności domeny! 

2cMinimalny okres rejestracji oznaczonych domen wynosi 2 lata 

2dPierwsza domena pomocnicza w .gpe.pl podłączona jest bezpłatnie, w przypadku zamówienia kolejnych domen pobierana jest opłata 

2eNowe subdomeny w domenie wer.pl nie są dostępne 
 
 

Wysokość abonamentów rocznych certyfikatów SSL: 
 

Lp Ilość domen \ Certyfikat Commercial SSL Trusted SSL Premium EV SSL 
1. Dla 1 domeny 139 555 1475 
2. Multidomain 548   

3. Wildcard 335 1230 - 
4.   Usługa instalacji certyfikatu 03  

3 Zwolnienie opłaty za instalację certyfikatu dotyczy certyfikatów komercyjnych zakupionych lub przedłużonych w Wer.pl 
 
 

Wysokość abonamentów dla pakietów hostingowych – linia GIGA+ (niedostępne 
dla nowych zamówień) 

 
Opcja \ Długość 

abonamentu 
Miesięczny Kwartalny Półroczny Roczny Dwuletni Instalacja 

GIGA54PL+ 9 26 50 97 193  

0/234a 
GIGA90PL+ 16 46 90 177 353  
GIGA160PL+ 26 76 150 297 593 
GIGA300PL+ 46 136 255 507 1013 

4a Opłaty za instalacje pakietu hostingowego ma charakter jednorazowy i jest pobierana tylko i wyłączenie w przypadku złożenia zamówienia 

poza stroną (formularzem) na stronie www.wer.pl 
 
 

Cennik usług dodatkowych 
 

Lp Usługa Cena 
1 Backup danych, archiwizacja na DVD i wysyłka do 

klienta 
139 za pierwszą płytę, 

39 każda następna 
2 Przeniesienie danych między usługami, w tym migracja   

między usługami SSD a HDD 
od 89zł (wycena indywidualna) 

3 Udostępnienie logów młodszych od 60 dni 79 
4 Udostępnienie logów starszych niż 60 dni, ale 

młodszych niż 180 dni 
135 

5 Udostępnienie logów starszych niż 180 dni (do 365 349 
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dni) 

6 Przywrócenie danych z kopii zapasowej na wniosek 
klienta (przez pracowników Wer.pl) 

 05a lub od 69 (wycena indywidualna) 

7 Odblokowanie i przywrócenie pakietu hostingowego 
po wyłączeniu i archiwizacji usługi związanej z brakiem 

płatności kolejnego abonamentu5b 

34 

8 Zmiana pakietu hostingowego na wyższy w trakcie 
trwania abonamentu 

29 + różnica opłat między opcją dotychczasową i przyszłą 
za pozostały czas abonamentu 

9 Instalacja certyfikatu zewnętrznego na wniosek klienta 

przez pracowników Wer.pl 5c 

44 

10 Usługa automatycznego odnawiania domeny 20% ceny odnowienia domeny 
11 Inne prace administracyjne lub programistyczne za 

każdą rozpoczętą godzinę 
155 

5a Kopie zapasowe usługi www są dostępne w panelu administracyjnym Webas. Samodzielne pobranie kopii zapasowej jest bezpłatne, 

natomiast przywrócenie danych na wniosek klienta przez pracowników Wer.pl lub danych z poczty jest płatne i indywidualnie wyceniane 
przed usługą 

5b Po zakończeniu abonamentu pakietu hostingowego usługa jest blokowana i archiwizowana przez okres około 1 miesiąca. W tym okresie 

można wnioskować o przywrócenie działania usługi po wniesieniu opłaty za bieżący abonament i dodatkowej opłaty z tytułu odblokowania i 
przywrócenia pakietu hostingowego 

5c Certyfikaty można zainstalować samodzielnie w dostarczanym dla każdego użytkownika pakietu hostingowego panelu administracyjnym 

webas. W przypadku samodzielnej instalacji opłata nie jest pobierana 
 

 


