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PREUS 

 

 

Easy Host  Easy Host Pro 

Noms de domini inclosos amb SSL 1  Noms de domini inclosos amb SSL 1 

A escollir entre .es, .eu, .com, .org, .info, .biz  A escollir entre .es, .eu, .com, .org, .info, .biz 

Espai web (GB) 2 (o 5.000 arxius)  Espai web (GB) 5 (o 20.000 arxius) 

Tràfic (GB) Il·limitat  Tràfic (GB) Il·limitat 

Bústies de correu (POP3 i IMAP) 3  Bústies de correu (POP3 i IMAP) 5 

Espai per correu (GB) 2  Espai per correu (GB) 2 

Antivirus SI  Antivirus SI 

Antispam SI  Antispam SI 

Webmail SI  Webmail SI 

Còpies de seguretat* SI  Còpies de seguretat* SI 

PHP 8 SI  PHP 8 SI 

Bases de dades MySQL NO  Bases de dades MySQL 1 

Tarifa anual 85,00€  Tarifa anual 110,00€ 

Període de contractació 12 mesos  Període de contractació 12 mesos 

Període de facturació 12 mesos  Període de facturació 12 mesos 

Assistència tècnica telefònica / email Gratuïta  Assistència tècnica telefònica / email Gratuïta 
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Serveis de hosting / web Serveis addicionals 

Domini addicional (.es, .eu, .com, .org, .info, .biz) 20€ / any Preu hora servei tècnic 40€ 

Domini .cat (certificat SSL inclòs en el preu) 35€ / any Preu hora disseny i programació 32€ 

Domini .net 25€ / any Reeinstal·lació de Windows 60€ 

Correus electrònics de domini (sense allotjament) 30€ / any Reeinstal·lació de Windows amb còpia de seguretat 90€ 

Bústia de correu addicional 5€ / any Preu mínim servei tècnic 10€ 

1GB d’espai web addicional (o 10.000 arxius addicionals) 10€ /any   

Base de dades addicional 25€ / any   

Certificat SSL 15€ /any   

Multihosting (preu per web addicional allotjada) 10€ / any   

Redirecció 10€ / any   

Wordpress (instal·lació) 90€   

Wordpress (actualització de plantilla, versió de Wordpress i plugins) 30€   

Wordpress (plugin WPML) 60€   

Wordpress (instal·lació i configuració plugins de seguretat) 30€   

Pack SEO on page (1 idioma): alta a Google My Busniess, alta a Bing 
Places, enviament Sitemap de la web a Google per a una indexació 
en 48 hores, disseny títols i textos pensant amb el SEO i 
implementació de part del SEO amb el plugin SEO by Yoast o similar. 

200€   

Implementació de la llei LSSI-CE (1 idioma) 90€   

 

* Les còpies de seguretat es realitzaran amb una periodicitat mensual i només afectaran a el contingut web i a les bases de dades associades. El correu electrònic queda 

fora de les còpies de seguretat i és responsabilitat del client. A tots els preus se’ls hi ha d’aplicar el 21% d’IVA. 

http://www.bitworks.cat/

