PRISLISTA
Alla priser exl. Moms

fr.o.m 2016-05-10

Webbpaket i olika standardlayouter:
I alla webbpaket ingår webhosting kostnadsfritt* första året samt
uppläggning av 3 st webbmailkonton
Produkt
Uppstart**
Allt i ett***
Tillägg för medium-sida
Tillägg för large-sida
Webbpaket Smal
Webbpaket Medium
Webbpaket Large

Sidantal
<6
<12
<20
1-6
7-12
13-20

Webbsida egen design
(utanför standardutförande)

Pris
240 kr
536 kr/mån
3 000 kr
7 500 kr
7 400 kr
10 400 kr
14 900 kr
Begär Offert

Tilläggsprodukter till någon av webbpaketen:
Responsive Design

2 000 kr

Medlemssida

2 500 kr

Servicavtal befintlig hemsida
Timdebitering

499 kr/mån
595 kr

* Kostnadsfritt upp till 5GB. År 2 debiteras webbhosting årsvis eller per 6mån enligt gällande
prislista. För närvarande 48kr/mån exl. Moms
**En uppstartsavgift på 240kr faktureras er när vi mottagit er beställning.
Summan dras av på nästkommande faktura.
***Paketet inkluderar: webbsida smal, webbhosting 5GB samt serviceavtal. Bindningstid 12
månader.
Tredje parts kostnader
Om du väljer att lägga din sida på ett annat webbhotell tillkommer kostnad från
den leverantören utöver denna prislista.
Kostnader för nytt webbhotell och domän är beroende av vilken leverantör du väljer.
Fråga oss gärna så hjälper vi dig i ditt val. "Billigast är sällan bäst"
Även flytt av befintligt domän kan vara belagt med en kostnad.
Likaså flytt av e-post från en server till en annan.
Har du inget befintligt domän, kan vi självklart hjälpa dig att registrera ett.
Kostnad för ett domännamn ligger vanligtvis mellan 100-200kr/år
Din kontakt hos oss: Susanne Diffner
Telefon: 0730887799
Vi reserverar oss för ev. prisförändringar och tryckfel

www.diffner.se

Tfn: 0730-887799

hej@diffner.se

Omfattning/specifikation Produkter
Allt-i-ett






Produktion av hemsida utifrån någon av våra standardmallar.
SEO (sökmotoroptimering)utifrån befintlig text.
Webbhotell upp till 5GB.
Serviceavtal. (läs omfattning längre ner)

Webbpaket; Small, Medium & Large

 Produktion av hemsida utifrån någon av våra standardmallar.
 SEO (sökmotoroptimering) utifrån befintlig text.
 Webbhotell upp till 5GB första året.
Medlemssida

 Inloggningsfunktion för medlemmar
 Vissa sidor endast synliga för inloggade medlemmar
 Registreringssida för att samla nya medlemmar
Serviceavtal
 Löpande säkerhetskopiering för tillhörande hemsida, och även förvaring
av denna på ett säkert sätt.

 Uppdatering av system, använd programvara och filer.
 Löpande justeringar 1h per kalendermånad av den befintliga hemsidan,
såsom exempelvis förnyelser av texter, priser och bilder.
(övrig tid debiteras löpande timarvode enligt gällande prislista).

 Kostnadsfri support via e-post och telefon.
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Beställningen är bindande, Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) tillämpas.
Avtalsperioden påbörjas då första layouten kommit kund tillhanda för påseende.
För fullständiga vilkor hänvisas till http://diffner.se/allmana-vilkor
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