
I. sz. melléklet – Óradíjas és havidíjas szolgáltatások árlistája
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I.1./ Óradíjas tartalomkezelési szolgáltatás díjszabásai
Az alábbi díjszabás havidíjas tartalomkezelési szolgáltatással nem rendelkező ügyfelekre vonatkozik. Az itt feltüntetett díjak minimum díjak, melyeket 
megrendelő a szolgáltatás igénybevételével köteles megfizetni szolgáltató felé. Az itt feltüntetett díjak utólag kerülnek számlázásra.

Szolgáltatás megnevezése Munkaidőben hétköznap (8-16h) Munkaidőn kívül hétköznap Hétvégén és ünnepnapon
Óradíjas tartalomkezelés 7.000 Ft / óra 8.000 Ft / óra 10.000 Ft / óra

Telefonos szaktanácsadás 2.000 Ft / alkalom 3.000 Ft / alkalom 5.000 Ft / alkalom

*Kritikus helyreállítás CMS alapú honlapon 40.000Ft / alkalom 45.000 Ft / alkalom 50.000 Ft / alkalom

*A kritikus helyreállítás a honlap megjelenését és működését teljes egészében korlátozó hibákra, vírusfertőzésekre vonatkozik, melyek azonnali beavatkozást igényelnek.

*** *** ***

I.2. Havidíjas tartalomkezelési és rendelkezésre állási szolgáltatás díjszabásai
Az  alábbi  díjszabás  a  havidíjas  tartalomkezelési  szolgáltatáshoz  tartozó  minimum  árakat  tartalmazza.  Pontos  ajánlatért  kérjük  egyeztessen 
ügyfélszolgálatunkkal.  Az  itt  feltüntetett  díjszabás  minimum  árakat  tartalmaz,  melyeket  megrendelő  a  szolgáltatás  igénybevételével  előre  köteles 
megfizetni szolgáltató felé.

Honlap típus Havonta fizetve Félévente fizetve Évente fizetve Két évente fizetve
Bemutatkozó honlap 25.000 Ft-tól / hó / weboldal 150.000 Ft-tól / félév / weboldal 250.000 Ft-tól / év / weboldal 450.000 Ft-tól / 24 hónap / weboldal

Vállalati honlap 35.000 Ft-tól / hó / weboldal 210.000 Ft-tól / félév / weboldal 315.000 Ft-tól / év / weboldal 580.000 Ft-tól / 24 hónap / weboldal

Webáruház 50.000 Ft-tól / hó / webáruház 300.000 Ft-tól / félév / webáruház 450.000 Ft-tól / év / webáruház 750.000 Ft-tól / 24 hónap / weboldal

Egyéb, speciális honlap 50.000 Ft-tól / hó / weboldal 300.000 Ft-tól / félév / webáruház 450.000 Ft-tól / év / webáruház 750.000 Ft-tól / 24 hónap / weboldal

Bemutatkozó honlap: Egyoldalas bemutatkozó (landing) weboldal
Vállalati honlap: Több aloldalból álló, komplex menürendszerű és funkciójú honlap
Webáruház: Értékesítési feladatokat ellátó online üzlet és/vagy online termékkatalógus
Egyéb, speciális honlap: Ingatlan adatbázis, könyvelői vagy ügyvédi honlap, vendéglátó egység honlapja, közhasznú vagy állami 
szervezet nem meghatározott kategóriába tartozó honlapja, egyéb magas adatvédelmi felelősséggel járó honlap

Havonta történő fizetés esetén minimum fél éves szerződés jön létre a megrendeléssel. Idő előtti szerződésbontás vagy késedelmes fizetés esetén Általános Szerződési Feltételeink alapján 300.000 Ft 
felmondási díj fizetendő. Éves, valamint kétéves szerződéskötés esetén a felmondási díj nem alkalmazható, viszont megrendelő visszatérítésre nem jogosult.
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