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Győr.Net – TÁRHELY Árlista - érvényes 2015.02.01-től. 
 
Tárhely szolgáltatás: 
 
Tárhely szolgáltatásunk egyben tartalmazza mindazokat a szolgáltatásokat, melyre egy weboldal 
üzemeltetésénél szüksége lehet. 
Bejegyezzük domain nevét, biztosítjuk a megfelelő számú e-mail postafiókot és weboldala számára az összes 
technikai feltételt. 
 
Tárhely szolgáltatásunk korlátlanul bővíthető. Ha több weboldala van, vagy csak több e-mailcímet szeretne, 
nincs szüksége újabb díjcsomag vásárlására. Kiegészítő csomagokkal csak azért fizet, amire feltétlen szüksége 
van. 

 

Tárhely szolgáltatásunkról 
 
Több, mint 15 éve nyújtunk megbízható, magas színvonalú tárhely szolgáltatásokat. Szervereink kizárólag 
márkás (Brand) szerverek, melyek kimondottan e feladatra lettek tervezve. Teljes körű napi biztonsági 

Tulajdonságok Statikus 
tárhely 

Dinamikus 
tárhely 

VIP tárhely 
 

Domain regisztráció és fenntartás .hu 1db 1db 1db 

Web tárterület 500 MB 2 000 MB 4 000 MB 

E-mail postafiókok 
10 db e-mail cím,egyenként 2GB tárterülettel, POP3, IMAP4, Webmail 
hozzáféréssel 

5x2GB 10x2GB 20x2GB 

SMTP -  Levélküldés igen igen igen 

Vírus és SPAM szűrés igen igen igen 

Autó válasz e-mail -  pl: out of office igen igen igen 

Virtual szerver  
Honlapok száma a tárhelyen. Kiegészítő csomaggal korlátlanul 
bővíthető 

1 db 3 db 5 db 

MySQL adatbázis -  mérete 100MB - 3 db 5 db 

Aldomainek korlátlan   

Server Alias -  Tárhelyre mutató domainek korlátlan   

PHP - igen igen 

Cron tab -  időzített futtatás - igen igen 

PHP MyAdmin - igen igen 

CMS támogatottság - igen igen 

Biztonsági adatmentés igen igen igen 

Látogatottsági statisztika igen igen igen 

.htaccess használata igen igen igen 

Egyéni hibaoldal igen igen igen 

www elhagyása igen igen igen 

Logolás 
Log fájl elérése. Hibakereséskor a honlapszerkesztőnek nagy segítség. 

igen igen igen 

PHP e-mail kvóta -  Havi e-mail küldési mennyiség a tárhelyről - 10 000 db 50 000 db 

Külső MySQL kapcsolat  nem igen 

Nettó éves díj: 8 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft 
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mentéseket alkalmazunk arra az esetekre, ha valamilyen programhiba, vagy személyi (esetleg programozói) 
mulasztás végett egy korábbi állapotot kell visszaállítani az archív állományokból.  
 
Tárhelyeinken engedélyezett a programfuttatás, időzített scriptek használata, valamint közvetlen elérhetők a 
naplófájlok. A díjcsomagokban foglalt tárterüet igény szerint bővíthető, de speciálisan nagy webtárhely igény 
esetén kérje egyedi ajánlatunkat.  
 
Szervereink az Invitel Ilka utcai DataCenterében dolgoznak kiemelkedően jó körülmények között. A több mint 
1000 gép befogadására alkalmas szerverterem két irányból, 10 Gbps sávszélességgel csatlakozik az internet 
hálózathoz.  
 
Jellemzői: 
99,999%-os rendelkezésre állás klíma és energia tekintetében. 
Klimatizált terem: 22,5 fok állandó hőmérséklet, állandó páratartalom. 
Tűzvédelem: aspirációs, nagy érzékenységű tűzérzékelő rendszer, automatikus, gázzal történő oltással. 
24 órás állandó felügyelet. Be- és kilépéseket kísérő biztonsági ellenőrzés, videokamerák a terem történéseinek 
rögzítésére. 
 

Kiegészítő szolgáltatások, opciók díjai: 

 
A postafiókok kvótája nem összevonható 

Kiegészítő szolgáltatás Nettó díj Részletek 

Tár plusz 3 000 Ft / év További 1 000 MB www tárterület  

Mail plusz 5 000 Ft / év További 10 db e-mail cím, egyenként 2GB tárterülettel 
! a postafiókok kvótája nem összevonható!. 

BIG mail 1 000 Ft / hó 1db 30GB-os postafiók 

VirtualHost plusz 4 000 Ft / év További 1db VirtualHost bejegyzés,  
1 000 MB www tárterület, 

1db 100MB-os MySQL adatbázis. 
Az eredeti tárhely csomag bővíthető újabb domainen üzemelő 

weboldallal. 
A domain regisztráció díját nem tartalmazza! 

Plussz e-mail kvóta 3 000 Ft / év további 10 000 db/hó tárhelyről küldött e-mail 

Mail Relay 3 000 Ft / hó Beérkező levelek fogadása, vírus és SPAM szűrés, majd továbbítás az 
előfizető mail szerverére. SMTP szolgáltatással. 

 
 

Egyedi IP cím 3 000 Ft / hó  

Data Share 15 000 Ft / év 5 GB tárhely, több felhasználós ftp hozzáférés 

Adat visszaállítás mentésből 3 000 Ft / alkalom  

Tárhely archiválás 3 000 Ft / alkalom Tárhely tartalmának CD lemezre írás és postázása 


