AVTAL - WEBBHOTELL FÖRETAG/PRIVAT
Gäller från nedan angivet datum.
1 Parter
Bitfuse Network HB, 969698-8808, Flygelvägen 105, 224 72 Lund, (Bitfuse) tecknar härmed följande avtal
med nedanstående part (Kund).
Namn/företagsnamn

..............................................................................................................

Person-/Organisationsnr.

..............................................................................................................

Adress

..............................................................................................................

Postadress

..............................................................................................................

Telefon

..............................................................................................................

Administrativ kontaktperson

..............................................................................................................

2 Tjänster och villkor
Specifikation av beställd tjänst samt avgifter för denna gäller enligt SPECIFIKATION OCH
AVGIFTER WEBBHOTELL. Villkor för användande av tjänsten gäller enligt ALLMÄNNA VILLKOR
WEBBHOTELL.
Grundpaket WEBBHOTELL FÖRETAG

........... st

Grundpaket WEBBHOTELL PRIVAT

........... st

Tillval extra domännamn

........... st

Tillval extra webbsite

........... st

Tillval extra FTP-konto

........... st

Tillval databaskonto

........... st

3 Avtalstid
Avtalet gäller tillsvidare, dock minst sex (6) månader vid nytecknande. Avtalet förlängs enligt ALLMÄNNA
VILLKOR WEBBHOTELL.
4 Godkännande
Undertecknade godkänner detta avtal och dess bilagor. Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar.
Eventuella ändringar i avtalet ska skriftligen undertecknas av båda parter.
För Bitfuse
Ort och datum

För Kund
Ort och datum

.............................................................................
Namnteckning

.............................................................................
Namnteckning

.............................................................................
Namnförtydligande

.............................................................................
Namnförtydligande

.............................................................................

.............................................................................

SPECIFIKATION OCH AVGIFTER - WEBBHOTELL
Gäller från 1 januari 2004 och tills vidare.
1 Allmänt
Följande specifikation och avgifter gäller för leverans av tjänsten WEBBHOTELL.
2 Tjänstens omfattning
Tjänsten omfattar följande grundpaket av funktioner med tillhörande antal.
Funktion
Admin-konto
Domännamn
Webbsiter
Mail-adresser
Mail-konton

FÖRETAG
1 st
5 st
5 st
20 st
10 st

PRIVAT
1 st
1 st
1 st
10 st
10 st

Beskrivning
Administrativt konto för tjänstens olika funktioner.
Namnserver (DNS) för styrning av domäner.
Webbserver (HTTP) för publicering av webbsiter.
Leveransadresser för inkommande mail.
Mailserver (POP3) för hämtning av mail.

Webbservern har som standard stöd för utökat programmeringsspråk (PHP) med möjlighet till
databaskoppling (SQL) och grafikbibliotek (GD).
Publik eller anonym FTP ingår inte i tjänsten eftersom denna funktion löses bäst via HTTP.
Utgående mail-server (SMTP) ingår i tjänsten under förutsättning att inloggning på mail-konto görs före
användning. Utgående mail-server är inte avsedd för massutskick i någon form.
Total in- och utgående trafikmängd för samtliga beställda funktioner får uppgå till 1 gigbyte per månad.
3 Avgifter för grundpaket
Grundpaket WEBBHOTELL FÖRETAG
Grundpaket WEBBHOTELL PRIVAT
4 Avgifter för extra tillval
Domännamn
Webbsiter
Mail-adresser
Mail-konton
FTP-konton
Databaskonto
Ytterligare 1 gigabyte trafikmängd

1 st
1 st

150 kr per månad
40 kr per månad

5 st
5 st
20 st
10 st
5 st
1 st
1 st

25 kr per månad
50 kr per månad
25 kr per månad
25 kr per månad
50 kr per månad
50 kr per månad
100 kr per månad

Vid beställning av stort antal tillvalsfunktioner kan särskild rabatt erhållas.
5 Avtalsperiod och betalning
Avtal tecknas att gälla tillsvidare, dock minst sex (6) månader vid nytecknande.
Betalning sker halvårsvis i förskott om inget annat avtalas.
Samtliga priser är angivna i SEK och exklusive moms.
Villkor för användande av tjänsten gäller enligt ALLMÄNNA VILLKOR WEBBHOTELL.

