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Új WEB-SET megrendelés  1 WEB-SET csomag váltás WEB-SET csomag kiegészítés

Számlázási adatok

Cím: Telefonszám:

Személy: Mobil telefon:

Faxszám: E-mail cím:

Postázási adatok

Cím: Telefonszám:

Személy: Mobil telefon:

Faxszám: E-mail cím:

Megrendelés WEB-SET Start WEB-SET Business  WEB-SET Professional

Grafikai igények 2 Kiegészítések

Egyedi webes arculat Keresıkbe való regisztrálás

Elıregyártott arculatból WEB-SET illesztés  Sablon készítés meglévı arculathoz db

Meglévı oldalak áttelepítése db e-mail 10-s csomag

Egyedi induló flash animáció készítés Belépési név cseréje

Flash banner animáció készítés Felfüggesztés

Tartalom feltöltés igényei Felfüggesztés visszakapcsolás

Weboldal tartalom feltöltés db

Digitális kép formázás, feltöltés db Fizetési mód: Csekk Átutalás  

Tartalom konzultáció Számlázási idıszak: Negyedév  Év

Igényelt adatok WEB-SET belépési név (max. 8 karakter):

domain: .hu domain: .hu domain: .hu

Számított adatok Idıpontok
Belépési nettó díj (egyszeri) Grafikai egyeztetés:

Egyéb egyszeri fizetendı nettó díj Befejezés dátuma:

Idıszakos fizetendı nettó díj (grafikai döntéstıl és számlafizetéstıl függ)

Figyelem
1. A megrendeléssel Elıfizetı kötelezettséget vállal a megrendeléstıl számított egy évig a kínált Szolgáltatás igénybevételére és díjainak fizetésére.

2. Az igényelt domain név csak az elıfizetı nevére szólhat. 3. A megrendelés harmadik félre át nem ruházható.

4. Maximális e-mail tárhely limit 20 MB/e-mail cím.

5. Az idıszakos díjat a grafika kialakítását, és a sablon(ok) üzembehelyézését követıen kezdjük számlázni, függetlenül attól, hogy a weblap tartalma fel van-e töltve és a weblap éles-e.

6. A megrendelt WEB-SET csomag egyszeri belépési díja a megrendeléstıl számított nyolc napon belül számla ellenében fizetendı.

7. A befejezési határidı a Szolgáltató részérıl csak akkor vállalható, ha az Elıfizetı a bevezetés szakaszában a szükséges döntéseket 2 munkanapon belül meghozza

és azt a Szolgáltatóval írásban közli, ellenkezı esetben a befejezési határidıben fizetendı díjak esedékessé válnak.

8. Kérjük olvassa el a  WEB-SET Általános Szerzıdési Feltételeket is.

9. A megrendelés visszaigazolásával a Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendeléstıl számított legalább egy évig a kínált Szolgáltatás fenntartására.

A fentieket és az általános szerzıdési feltételeket elfogadom, a megrendelést cégszerő aláírásommal igazolom:

Budapest,

Üzletkötı kódja: Szolgáltató Elıfizetı cégszerő aláírása

WEB-SET SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELİ

Név:

Név:

 

 

 


