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START BUSINESS PROFESSIONAL

Egyszeri induló díj 197 000 Ft           297 000 Ft           497 000 Ft           

Fizetési kondíciók az egyszeri díjra (megrendelés - teljesítés)

Havidíj, ami negyedéves vagy éves ütemezésben kerül 
kiszámlázásra

9 900 Ft               12 900 Ft             37 900 Ft             

Szolgáltatási csomag tartalmazza:
Oldalak száma 10 50 5000
E-mail 2 10 50
Domain 1 2 5
Tárhely 20 MB 50 MB 250 MB
Választható grafika (3 sablon) az alapdíjban 1 db 1 db 1 db
Oktatás + oktató CD 2 óra 2 óra 2 óra
Grafikai konzultáció 2 alk./ 2 óra 2 alk./ 2 óra 3 alk./ 2 óra
Szöveg bevitel és módosítás + + +
Kép felvitel tetszıleges számban + + +
Táblázatok tetszıleges számban + + +
Úrlapok tetszıleges számban + + +
Statisztika modul + + +
Körlevél küldés tetszıleges számban - + +
Internet áruház tetszıleges termékszámmal - + +
Fórum modul - - +
Portál keresı - - +
Opcionális szolgáltatások:
Egyedi grafika (3 sablon)
Plusz választott grafika (3 sablon)
Új sablon készítése már meglévı arculatból
Flash animáció (8 másodperces egy jelenet)
Tartalom konzultáció
10 oldal adatfeltöltés konzultációval, a szöveg 
megfogalmazásával és képek szkennelésével
Adatok felvitele elektronikusan átadott forrásból (DOC, 
XLS, JPG, BMP,e-mail)
Csomagon kívüli e-mail postafiók
Plusz domain fenntartás a szolgáltatási csomagon felül, új 
regisztrációval együtt
Egyéni konzultáció, egyedi fejlesztések
Kiszállási díj Budapesten

Budapest, 2005. szeptember 26. Az árak Áfa nélkül értendık.

Külön kérés esetén, a negyedéves számlázás helyett, havi 1.000 Ft + Áfa ügyviteli díj ellenében havi számlázást is vállalunk.

A fenti árak minimum egy éves szerzıdési idıszakra vonatkoznak. Ha a megrendelı ezen idıszakon belül mondja fel a szerzıdést, akkor az elsı 
évbıl hátra levı hónapok havidíját egy összegben kell kifizetnie.

Ügyfélszolgálatunk telefonon vagy személyesen a BIT-Hungary irodájában, munkaidıben ingyenesen rendelkezésre áll.

Ezen WEB-SET Díjszabás életbe lépésével minden korábbi WEB-SET Díjszabás érvényét veszti.

"-" nem tartalmazza a szolgáltatási csomag, és nem is rendelhetı

Magasabb csomagba átlépés bármikor, különbözet fizetésével kérhetı.

A csomaghoz választható domain csak magyar lehet (.hu). Más domainek regisztrációját egyedileg megállapított felár ellenében nyújtjuk.

Éves díjfizetés esetén csak 11 hónapot számlázunk.

6.500 Ft / óra
1.500 Ft / alk.

Az egyszeri díj tartalmazza a WEB-SET programrendszer használati jogdíját, a domain regisztráció vagy áthozatal díját, a választott arculat, vagy a 
meglévı régi illesztését a WEB-SET rendszerhez (maximum három sablon kialakításával), az e-mail postafiókok kialakítását, a használat 
betanítását és a grafikai konzultációt. Amennyiben a csomag egyes szolgáltatásait nem veszik igényben, akkor sem áll módunkban a 
csomagárakból engedményt adni. 

"+" tartalmazza a szolgáltatási csomag

99 000 Ft

2.500 Ft / oldal

7.500 Ft / év / db

7.500 Ft / év

99 000 Ft
10.000 Ft / sablon

69 900 Ft
35 000 Ft

WEB-SET Díjszabás

Megrendeléskor fizetendı

199 000 Ft

BIT-Hungary Szolgáltató Kft.   H–1037 Budapest, Kunigunda u. 15.

Bejegyezve: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróságon 1991-ben, cégjegyzék száma: 01-09-076831

Tel: 436-1030, Fax: 436-1034, E-mail: info@bit-hungary.hu, Web: www.bit-hungary.hu

adószám: 10581449-2-41



A díjszabás érvényes: 2007. október 1-tıl. 2.oldal

Ha a WEB-SET felhasználó igényli, hogy a BIT Hungary vigye fel a weboldalra az adatokat, akkor azt elektronikus formában kell átadni, mely lehet 
Word vagy Excel formátum is. 

A kiválasztott vagy meglévı WEB-SET-es arculathoz, az arculattal megegyezı, de eltérı belsı struktúrájú sablon készítése.  

10 oldal adatfeltöltés konzultációval, a szöveg megfogalmazásával és képek szkennelésével
Igény esetén a BIT Hungary elkészíti a weblap 10 oldalának tartalmát úgy, hogy marketing szempontból hatékony legyen. Ehhez a konzulens 
elbeszélget a cég munkatársaival, összegyőjti a nyomtatott és írott anyagokat, ezek alapján elkészíti a tíz oldalt. Ebbe beletartozik a szöveg 
megfogalmazása és szükség esetén a képek szkennelése is.

Adatok felvitele elektronikus forrásból

A fórum lehet moderált és szabad. A hozzászólások vagy jóváhagyást követıen, vagy azonnal, kontroll nélkül jelennek meg. 

Portál keresı
Az adott WEB-SET-es weblaprendszeren belüli szabadszavas keresı, ahol a találatok felsorolásszerően, linkként jelennek meg.

Új sablon készítése

Bármelyik elkészült weboldal elküldhetı körlevélként. Ez HTML alapú e-mail lesz, ezért nem biztos, hogy minden címzett megkapja. Vannak olyan 
levelezı rendszerek, amelyek ezeket nem továbbítják. A hírlevél korlátlan számban küldhetı, de spam küldés szigorúan tilos. Aki spamet küld a 
rendszerrel, kizárásra kerül a körlevél küldés szolgáltatásból. 

Internet áruház 
Bármely weboldalon lehetıség van termékek elhelyezésére, melyek megrendelhetık, darabszám megadással berakhatók a kosárba. A lezárt 
rendelést a rendszer e-mailben továbbítja. Egyedi ajánlat alapján, felár ellenében lehetıség van arra, hogy  kártyás fizetést alkalmazzanak vagy 
akár egy vállalatirányítási rendszerrel összekapcsoljuk az internetáruházat. 

Fórum modul 

A WEB-SET egyik legértékesebb eszköze az őrlap. Ebben lehetıség van olyan elektronikus kérdıívek készítésére, amelyben minden, a weben 
használható, beviteli lehetıséget alkalmazhatjuk. 

Statisztikai modul 
A statisztika grafikus formában megjeleníti a napi látogatókat az adott hónapban. Lehetıség van arra is, hogy megjelenítse az oldalankénti 
rákattintások számát havonta. 

Körlevél küldés 

A táblázatok oszlopainak és sorainak száma nem korlátozott és utólag is bıvíthetı. Az adatok Excelbıl, CSV formátumban egy lépésben felvihetık 
a WEB-SET segítségével a weboldalra.

Képek felvitele 
A WEB-SET-ben JPG, GIF és PNG formátumú képek vihetık fel. A weboldalon olyan méretben jelennek meg, mint amilyenben fel lettek töltve. 
Ezért ezeket elızetesen formázni kell. 

Őrlapok

Kínálatunkban több ezer professzionálisan elkészített webes arculat közül lehet választani. A kész grafikák közül minden szolgáltatási csomaghoz 
egyet ingyen adunk. A kiválasztott arculatban csak arra van lehetıség, hogy változzon a fejléckép és a logo. Ha ezeken kívül bárminek is meg kell 
változnia, akkor az egyedi grafikai felárat von maga után. Nincs lehetıség a menü, a szerkezet és színek változtatására sem. 

Egyedi grafika
Egyedi grafika azt jelenti, hogy egyedileg, az ügyfél elıre meghatározott igényei alapján készül el. A kialakítás során az elızetes igénytıl maximum 
három esetben lehet eltérni.

Táblázatok bevitele

A szolgáltatáshoz nyújtott domain nevek csak magyar domainek lehetnek. Más domainek regisztrációját egyedileg megállapított felár ellenében 
nyújtjuk. 

Tárhely a WEB-SET szolgáltatáshoz
A tárhely korlátozás a feltöltött és a látogató számára letölthetı állományokra vonatkozik, ebbe nem tartozik bele a weboldal szöveges és képi 
tartalma.

Választható grafika

Egy oldal tetszılegesen hosszú lehet, akár több képernyı az ésszerőség és célszerőség határain belül. Cégünk nem limitálja a tartalmat az elfoglalt 
tárhely alapján. Csak az oldalszám limitált az egyes csomagokban.

E-mail postafiók a WEB-SET-ben
A postafiókok egyenként 20Mbyte tárhellyel rendelkeznek, email tartalmuk vírusszőrésen és spamszőrésen megy át. Így sem az ismert vírusok, 
sem pedig az ismert spamek nem jutnak el az elıfizetıhöz. Semmilyen kártérítést nem vállalunk azonban, ha vírus mégis átjut a szőrésen és kárt 
okoz!

Domain nevek a WEB-SET szolgáltatáshoz

WEB-SET Díjszabás

Oldalak a WEB-SET-ben
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