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Wybierając miejsce, gdzie będzie osadzona strona
www zawsze kieruję się tym, jak działa support, jaka
była awaryjność w minionych latach. Wszystkie swoje
strony utrzymuję na serwerach LH.pl i Tobie też to
polecam. W ciągu minionych 5 lat nigdy nie
zawiodłam się na ich usługach. Kontakt jest
rewelacyjny, a support działa 24h/7. 
Mega się ucieszyłam kiedy LH zdecydowało się
podjąć ze mną współpracę bo to oznacza, że mogę
zaoferować Ci zniżki partnerskie.
Wpisując w koszyku LH kod : paniodklikania 
 otrzymasz 20% zniżki na zakup oraz późniejsze
odnowienie usługi. To kod afiliacyjny - oznacza, że
część kwoty, którą zapłacisz otrzymam ja (np. koszt
domeny to 9 zł, z tego 90 gr leci na moje konto)

Serwer i domenę opłacasz raz w
roku. Dzięki tej usłudze masz nie
tylko miejsce dla swojej strony
www, jej adres, ale również
skrzynkę pocztową, którą dla
Ciebie założymy.

https://www.instagram.com/paniodklikania/
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Wejdź na stronę
www.lh.pl

Za chwilę dokonasz
zakupu swojej

domeny i hostingu.

Wejdź w
zakładkę
domeny

W wyszukiwarkę
wpisz nazwę, jaką

ma mieć twoja
domena i kliknij
wyszukaj. W ten

sposób sprawdzisz
dostepność nazwy.

https://www.lh.pl/
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Wybierz
końcówkę

Nie musisz
koniecznie

decydować się na
końcówkę pl.

Możesz wybrać
dowolną. Dodaj ją

do koszyka.

Kliknij hosting
To co nas interesuje to
hosting woocommerce.  
Jeżeli planujesz
późniejszą rozbudowę 
 to w dowolnym
momencie możesz
zwiększyć pojemność
serwera.
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Hosting mango
 W pakiecie dostaniesz

również certyfikat SSL co
jest bardzo ważne. LH

będzie również wykonywać
kopie zapasowe Twojej

strony każdej nocy.
 I coś co doceni każdy

programista - dostęp SSH. 
Ale to tak w razie czego.

Kliknij WYBIERAM
 

Podsumowanie
System przeniesie Cię na stronę
podsumowania, gdzie zobaczysz
finalną kwotę do zapłaty. Koszt
odnowienia domeny na kolejny rok
to 146,37 zł brutto (na moment,
kiedy tworzę tę instrukcję).
Koszt odnowienia serwera na
kolejny rok to 392,37 zł brutto (na
moment, kiedy tworzę tę instrukcję).
Kliknij do kasy.
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Koszyk
W koszyku zobaczysz

podsumowanie swojego
zamówienia. Jest tu
miejsce na wpisanie

kodu: paniodklikania .
Przy obecnej konfiguracji
cena spadnie z 84,87 zł

na 70,11 zł.  Kliknij
przycisk zamawiam.

Rejestracja
Kolejny ekran to ekran
rejestracji. Proces jest
skrócony do minimum.
Wybierz: Rejestracja w
15 sekund.
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Wypełnij dane
Możesz zdecydować czy
zakup jest na firmę czy

może na osobę fizyczną.
Wypełnij dane i kliknij

przycisk zarejestruj konto.

Finalizacja
W dalszych krokach
zostaniesz
przekierowana/ny do
szybkich płatności,
gdzie zapłacisz za
swoje zamówienie.



Klaudia Łapa

Gratulacje!
Po zakupie otrzymasz kilka maili od lh. Nas interesuje właściwie

jeden. Znajdziesz w nim informacje odnośnie danych
dostępowych do serwera FTP. Te dane są niezbędne, żebyśmy
mogli sprawnie i bezpiecznie zainstalować Wordpressa oraz

wdrożyć zabezpieczenia. Potrzebujemy również danych dostępu
do panelu LH (te, które rejestrujesz w trakcie zakupu)

 
Prześlij tego maila na adres marcin@paniodklikania.pl 

 
No dobrze.

Mamy domenę, serwer, dane przekazane.
Działajmy!

 


