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ZALETY UTRZYMYWANIA DOMEN W STARTERFIRM 

Domena to obok hostingu i plików, jeden  
z podstawowych elementów strony internetowej.   
Dzięki niej, po wpisaniu adresu w przeglądarce, strona 
dostępna jest dla użytkowników Internetu. 

Co mogę zyskać dzięki Starterfirm? 

• 12 miesięcy domeny .pl gratis do wszystkich 
projektów stron internetowych realizowanych  
w pakiecie Projekt+ 

• bezpłatna konfiguracja do wszystkich projektów  
stron internetowych realizowanych w Starterfirm 

• bezpłatny transfer domen .pl 
 

  

CENNIK DOMEN 

Cennik rejestracji oraz przedłużenia polskich domen: 

Rodzaj domeny Rejestracja Przedłużenie Transfer 

narodowa .pl 49,50 zł 99,00 zł Bezpłatnie 

funkcjonalne np. .com.pl, .net.pl 49,50 zł 99,00 zł Bezpłatnie 

regionalne np. .waw.pl, .tychy.pl 49,50 zł 99,00 zł Bezpłatnie 

Transfer (wydanie kodu Authinfo) dla wszystkich polskich domen jest bezpłatny. 

Cennik rejestracji oraz przedłużenia pozostałych domen: 

Rodzaj domeny Rejestracja / Przedłużenie / Transfer 

europejska .eu 99,00 zł 

globalne np. .com, .net 99,00 zł 

narodowe inne np. .de, .us od 99,00 zł 

Wszystkie podane ceny to kwoty netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.  

Ceny przedłużenia dotyczą domen przedłużanych w terminie. W przypadku opłacenia domeny  
w okresie jej wygasania, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. 

Transfer domen europejskiej, globalnych i narodowych jest płatny zgodnie z cennikiem. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.  
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DANE KONTAKTOWE – ZACHĘCAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ 

Ofertę przygotował: 

Dawid Wieczorek 
Specjalista ds. marketingu 
Kom. 884 889 447 
dawid.wieczorek@starterfirm.pl 

  

INFORMACJE O WŁAŚCICIELU MARKI STARTERFIRM 

Starterfirm to marka firmy IP Studio, skupiająca się na działalności marketingowej w Internecie.  

Podstawowe dane firmy 

Michał Pytko IP Studio 
ul. Bosaków 5a/87a 
31-476 Kraków 
NIP: 7343115775 
REGON: 122585575 

Dane firmy w CEIDG 

Pełna informacja o działalności gospodarczej IP Studio 
dostępna jest w Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej na stronie 
https://prod.ceidg.gov.pl 

IP Studio a fundusze europejskie 

Działalność gospodarcza firmy IP Studio została rozpoczęta w ramach projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 
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