
Hemsida - Startpaket
Hemsidan
Vid beställning kommer du som kund att behöva svara på ett antal frågor kring hur du vill utforma din hemsida.

Efter att du som kund har svarat på dessa frågor kommer vi att påbörja produktionen av din hemsidan utifrån en
hemsidemall som vi har tagit fram i förhand. Vi kommer att anpassa denna hemsidemall utifrån dina önskemål
och dina svar på frågorna du fått i samband med beställning.

Vi levererar hemsidan i Wordpress eller vårt egna CMS system. Du som kund får välja CMS-system för din
hemsida.

Innehåll & content
Du som kund skickar oss allt innehåll för sidan. Både i form av text & bilder. Vi lägger sedan in allt content på
hemsidan åt dig. Vi kommer inte att aktivt ta fram nytt content för hemsidan i samband med leverans.

Övriga tjänster
Vid köp av hemsidan så ingår webbhotell och ett valfritt domännamn hos oss kostnadsfrit under första året.
Efter 1 år tillkommer en månadskostnad på 165kr + moms för webbhotell. Denna kostnad faktureras årsvis.

Om du som kund väljer att inte använda vårt webbhotell så tillkommer inga kostnader efter 1 år.

Vi erbjuder endast följande toppdomäner kostandsfritt (.se .com .net .nu).
Önskar du en annan toppdomän tillkommer eventuella avgifter enligt aktuellt prislista.

Leveransinformation
Leveranstiden kan variera beroende på vår aktuella arbetsbelastning. Men vanligtvis kan vi levererar din hemsida
inom 2-5 arbetsdagar från och med att du skickat in allt underlag till oss.

Tillhandahåller kunden ej kompletta uppgifter (bilder, text mm) kan leveranstiden bli längre än beräknat samt om
kunden ändrar hemsidan själv så att de skapar problem för oss som utvecklare. Det kan vara så att leveranstiden
kan komma att bli längre pga. t.ex. sjukdom, semester eller akuta problem och om detta inträffar kommer kunden
att informeras via e-post eller telefon.

Äganderätt
Kunden äger hemsidan och filerna inklusive alla bilder och text efter att fakturan är betald. Betald faktura gäller
som bevis.

Kostnad
Kostnaden för “Hemsida - Startpaket” är 2495kr + moms och faktureras i samband med leverans om inget annat
anges i samband med beställning.

100% Nöjd kundgaranti
Vi erbjuder alltid 100’% nöjd kundgaranti på alla våra hemsidor.
Detta innebär att om ni inte är nöjda med hemsidan trotts insatser från oss för att åtgärda dom punkter du är
missnöjd med så kommer vi inte att fakturerar dig för arbetet.


