
Firma:
Adresse:
Postnummer:
CVR/SE nr.:

XLweb, Dalsagervej 25 K
DK-8250 Egå, Aarhus
CVR/SE nr. 29179824 
Tlf.  63 35 01 70
E-mail: support@XLweb.dk

Kontakperson:
Faktura E-mail:
Mobilnummer:
Tlf.:

Serviceaftale om produktion og hosting af webshop mellem parterne:

Kunde: Sælger:

Inkluderet i alle serviceaftaler: 

Designmanager, WYSIWIG editor, indbygget søgeoptimeringsmodul (manuel SEO), Nyheder, Medie galleri, Søgning, Blog, Online 
manualer,  API / Webservice, Brugerkonti, Nyhedsbrev, Produktkatalog, Ordrestyring, Lagerstyring, Filsalg, Produktvarianter, 
Import/Eksport, Webshop Statistik, Relaterede produkter, Rabatkoder, Produktanmeldelser, Produkttilkøb. 

Plads på server 500 mb, e-mailkonti 10 stk., trafik 5 GB pr. måned – Overskrides dette faktureres der for ekstra trafik og plads.

Hosting på web-hotel efter sælgers valg og adgang til det CM-System, der giver mulighed for selv at opdatere webshoppen med fx 
ny tekst og billeder. 

Fuld og ubegrænset support til anvendelse af CM-Systemet. Kunden har i aftaleperioden brugsretten til det tilknyttede CM-System.

CMS abonnement koster kr. 11.995,- pr. år.

Ja                Nej   Unikt design (kr. 12.095,- betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   Oprettelse template kr. 2.499,- ( betales som et engangsbeløb)

Flytning af indhold:

XLweb tilbyder at flytte dele af indholdet fra en nuværende hjemmeside/webshop til den nye. Dette er valgfrit, men XLweb har ikke 
ansvaret for mistet tekstindhold mm. som følge af en eventuel redelegering. XLweb flytter gratis op til 5 tekstsider samt 5 billeder.

Ja                Nej   Flytning af 5 tekstsiders indhold samt 5 billeder

Mailoplysninger: (Det valgte afkrydses)

Ja                Nej   Ønsker e-mail hos XLweb (til og med 10 e-mail adresser)
Ja                Nej   Jeg/vi har egen mailserver/ Exchange server
Ja                Nej  Pegning (kr. 499,- betales som et engangsbeløb)
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Tilkøbsydelser: (Det valgte afkrydses)
 

Ja                Nej   Multisite og sproglag (kr. 4.999,- betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej  Website Template design - et ekstra site i samme løsning (kr. 3.499,- betales som et engangsbeløb)
   (Kræver multisite og sproglag modul)

Ja                Nej   Køb af domænenavn .dk (kr. 199,- betales som et engangsbeløb)  www._______________________.dk
Ja                Nej   Redelegering af .dk (kr. 399,- betales som et engangsbeløb)          www._______________________.dk
Ja                Nej   Redelegering af .com (kr. 699,- betales som et engangsbeløb)       www._______________________.dk

Ja                Nej   Køb af domæne .com og .eu (kr. 399,- årligt)
Ja                Nej   Forside med flash/javascript (kr. 7.999,- betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   Betalingsgataway (kr. 2.800,- årligt)

Ja                Nej   Oprettelse af online betaling (kr. 1.000,- der betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   E-conomic integration (kr. 2800,- årligt)
Ja                Nej   Ekstra sprog (4.999,- pr. sprog der betales som et engangsbeløb)

Ja                Nej   Logo (udelukkende til brug på webshoppen, kr.  4.999,- der betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   Kalender (4.999,- der betales som et engangsbeløb) 
Ja                Nej   Brugerlogin (4.999,- der betales som et engangsbeløb)

Ja                Nej   Formbuilder (kr. 4.999,- der betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   Debatforum (kr. 4.999,- der betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   SMS Nyhedsbrev (4.999,- der betales som et engangsbeløb + SMS-Takst)

Ja                Nej   Afstemning (kr. 4.999,- der betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   Produkttagging (kr. 4.999,- der betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   Gaveindpakning (kr. 4.999,- der betales som et engangsbeløb)

Ja                Nej   Udvidet produktdata (kr. 4.999,- der betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   Ønskeliste (kr. 4.999,- der betales som et engangsbeløb)
Ja                Nej   Rabat (B2B) (kr. 4.999,- der betales som et engangsbeløb)

Ja                Nej   Diverse
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Priser: 

Alle anførte priser er eksklusiv moms

Nævnte priser gælder pr. 1 marts 2015.

Eventuelle prisstigninger i henhold til gældende prisindeksregulering vil være gældende ved næste forfaldstidspunkt. 

Parternes forpligtelser:

Materialer til webshoppen: Kunden leverer selv materiale i form af digital tekst og billeder til webshoppen. 
Materialet leveres til support@XLweb.dk senest 14 dage efter aftalens ikrafttrædelse. 

Kunden forpligter sig til at opretholde et link til XLweb.dk’s hjemmeside på sin webshop.

Levering af ydelsen:

XLweb udarbejder senest 20 arbejdsdage efter materialeleveringsdatoen, den aftalte ydelse og webshoppen lægges på Internettet. 
Kunden får adgangskoderne til webshoppen, så CM-Systemet kan benyttes til at tilføje kundens egen tekst og foretage eventuelle 
ændringer på webshoppen. Kunden har herefter 20 arbejdsdage til at levere eventuelle rettelser til opsætning og design på web-
shoppen. Rettelser i form af digital tekst og billeder leveres til support@XLweb.dk. Når rettelserne herefter er foretaget af XLweb, 
er webshoppen endelig og leveret. Derefter ydes fortsat support til kundens anvendelse af webshoppen, plads på web-hotel og 
adgang til CM-systemet. Der udleveres ingen ftp konti til domænet.

Betaling:

Ydelsen betales forud for et år ad gangen.

Faktura fremsendes når webshoppen er tilgængelig for kunden, via CM-Systemet og den fremsendte adgangskode og webshop-
pen ligger på et subdomæne (www.sw####.smart-web.dk)

Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadato.

Er det aftalt at kunden selv skal levere materialer og overskrides leveringsdatoen, udarbejder sælger en standard webshop, der 
lægges på Internettet / subdomæne (www.sw####.smart-web.dk) og kunden faktureres for ydelsen.

Aftalens varighed: 

Aftalen er uopsigelig det første år. Herefter løber aftalen et år ad gangen, men kan opsiges skriftligt af kunden med 3 måneders 
varsel til udløbet af en etårs periode. 

XLweb kan ved købers misligholdelse af aftalen, herunder især overtrædelse af hostingbetingelserne, som kan ses på XLweb.dk, 
opsige aftalen med 1 måneds varsel. 

XLwebs almindelige leveringsbetingelser og hostingbetingelser, som fremgår af XLweb.dk’s hjemmeside: www.xlweb.dk , og er 
køber bekendt, er en del af nærværende aftale og accepteres af køber ved aftalens underskrift.

Dato / år

________________

Køber        XLweb

____________________________________________  ____________________________________________
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