


"Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku 
a prebrať ho z jemnej letargie... Jej cieľovú skupinu vidíme v študen-
toch, živnostníkoch alebo malých firmách..."

  Tomáš Palovský, zástupca šéfredaktora

Pou�itie karty warta je veľmi podobné pou�itiu 
predplatenej karty mobilných operátorov. 
Zaregistrovať doménu s kartou warta zvládne 
naozaj ka�dý.

So stieracou webhostingovou kartou warta si v priebehu niekoľkých 
minút, bez zbytočných zmlúv a faktúr zaregistrujete vlastnú doménu 
v tvare napr. www.vasaÞ rma.sk, vytvoríte originálne účty elektronickej 
po�ty v tvare napr. jozef@novak.sk a umiestnite na internet svoju 
webovú stránku.

CO ZÍSKAM?
S kartou warta získate na 12 mesiacov okrem registrácie 

.sk domény až 1 GB diskového priestoru pre vašu 
webovú lokalitu a elektronickú poštu. Súčasťou služieb 
je prevádzka vašej webovej lokality s podporou skripto-
vacieho jazyka PHP, možnosť vytvorenia 64 + 64 účtov / 
presmerovaní elektronickej pošty, 64 FTP účtov, podpora 
databázy MySQL a úplný komfort pri správe prostredníct-
vom nástroja na manažment webhostingových služieb 
Service:manager.

Vyberte si názov domény
Voľba názvu domény je len na vás. Vyberte si názov domény, 
ktorá najviac vystihuje va�e podnikanie, povahové vlastnosti 
alebo meno. V prípade, �e doména ktorú si �eláte zaregistrovať 
bude obsadená, budete mať mo�nosť si vybrať inú.

Zotrite stieraciu vrstvu
Nekovovým predmetom opatrne zotrite stieraciu vrstvu 
na zadnej strane va�ej karty warta a odkryte 16-miestny 
aktivačný kód.

Aktivujte svoju kartu
Va�u kartu warta mô�ete aktivovať on-line na www.warta.sk 
alebo telefonicky. Pri aktivácií budete vyzvaný na poskytnutie 
kontaktných údajov. Údaje, ktoré nám poskytnete neoveru-
jeme.

Počkajte 5 min.
�iadosť o aktiváciu karty warta je obvykle spracovaná v prie-
behu 5 minút. Stav aktivácie mô�ete priebe�ne sledovať 
vo va�om webovom prehliadači. Po jej ukončení vám bude 
na va�u kontaktnú e-mailovú adresu odoslané potvrdenie.

Vyu�ívajte svoje 
webhostingové slu�by
Ihneď po ukončení aktivácie sa budete môcť prihlásiť do apliká-
cie na mana�ment webhostingových slu�ieb Service:manager 
a vytvoriť si napríklad vá� nový účet elektronickej po�ty alebo 
umiestniť na internet svoju webovú stránku.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE NA 
WWW.WARTA.SK ALEBO 02 / 2060 0000

V�etky ceny sú uvedené vrátane DPH v zákonnej sadzbe. V cene webhostingovej karty warta sú zahrnuté v�etky poplatky vrátane poplatku za registráciu .sk domény na obdobie 12 mesiacov. Poskytovanie webhostingových slu�ieb sa riadi V�eobecnými 
obchodnými podmienkami na poskytovanie webhostingových slu�ieb spoločnosti crooce.com - the internet company, s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vlo�ka číslo 45913/B v platnom znení.


