
 

6. oldal 

Érvényes: 2012. március 1-jétıl visszavonásig C É G G Y Á RC É G G Y Á RC É G G Y Á RC É G G Y Á R   Egységes árlista  www.ceggyar.hu 
 

Webes szolgáltatásaink tartalma és árai: 
A feltüntetett díjak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák és 2012. március 1-jétıl visszavonásig érvényesek! 

 

Domain bejegyzés és tárhely biztosítása: 
 

Tárhelyeink:  * 
Mini:  50MB statikus tárhely és hozzá ingyen .hu domain név:   10.000,- Ft/év (+áfa) 
Midi:  500MB dinamikus tárhely és hozzá ingyen .hu domain név:  15.000,- Ft/év (+áfa) 
Maxi:  2GB dinamikus tárhely és hozzá ingyen .hu domain név:  20.000,- Ft/év (+áfa) 
 

Fentiek más domain névvel kérve: 
.eu, .com, .net, .biz, .name, .org, .info domain névvel:    + 1.000,- Ft/év (+áfa) 
domain név nélkül:        –  1.000,- Ft/év (+áfa) 
 

Egynél több domain névvel kérve a másodiktól domainenként: 
új .hu esetében az elsı két évre:       + 3.000,- Ft (+áfa) 
a 3. évtıl (valamint domain transzfer esetén):     + 2.000,- Ft/év (+áfa) 
.eu, .com, .net, .biz, .name, .org, .info domainek esetében:    + 3.000,- Ft/év (+áfa) 
 
Az elızıekben nem említett domain nevek esetében kérjen ajánlatot emailben! 
 
* Mindhárom tárhely csomagunkhoz kérésre díjmentesen beállítjuk a Google Apps ingyenes csomagját (Amíg az elérhetı!), mely akár 10 
darab, egyenként 7GB tárhellyel rendelkezı saját email címet (pl: info@cegemneve.hu) és egyéb hasznos szolgáltatásokat is nyújt! 

 
Weblap készítése  
 

Basic sablonnal:         10.000,- Ft +áfa 
Standard sablonnal:         50.000,- Ft +áfa 
Profi  sablonnal:         100.000,- Ft +áfa 
 

Weboldal karbantartása (Tájékoztató áraink): 
Árak, címek, egyéb adatok módosítása Basic sablon esetében (max 10db alkalmanként): 5.000,- Ft +áfa / alkalom 
Minden más esetben:         10.000,- Ft +áfa / alkalom 
Hivatalos közlemények elhelyezése:       5.000,- Ft +áfa / alkalom 
 

Weboldal karbantartása csomagban: 
Basic sablonnál: havi 1 db módosítás ingyen:      10.000,- Ft +áfa / év 
Standard és Profi sablonnál: havi 1 db módosítás ingyen:     50.000,- Ft +áfa / év 
Standard és Profi sablonnál: heti 1 db módosítás ingyen:     100.000,- Ft +áfa / év 
 
Fentiektıl jelentısen eltérı igények esetén a weboldal karbantartása külön megállapodás szerinti díjazással történik. 
 

Web oldal kialakításával kapcsolatos egyéb tudnivalók: 
Basic sablon:  egy elıre megalkotott sablon, melyet az Ön cégére vonatkozó tartalommal töltünk meg.  
Standard sablon:  több elıre megalkotott egyszerőbb sablon közül lehet választani egyet, melyet az Ön cégére vonatkozó 

tartalommal töltünk meg. 
Profi sablon:  több elıre megalkotott professzionális sablon közül lehet választani egyet, melyet az Ön cégére 

vonatkozó tartalommal töltünk meg. 
 
A sablonok színmódosítása + 10.000,- Ft +áfa költség ellenében kérhetı, minden más módosítás külön megállapodás alapján kérhetı. 
A sablonoktól eltérı, egyedi kialakítású weblap igény szerinti megalkotásának díja minden esetben külön megállapodás tárgya. 

 
Cégalapítással együtt, csomagban, kedvezményesebb!  
 

Light Plusz csomagunkban lévı ajándék webcím és weblap díja a 2. évtıl 5.000,- Ft/év (+áfa) ha kéri meghosszabítani. Ez 
a weblap reklámot tartalmaz (Csak ezen van reklám!) és nem saját domainnel érhetı el! (E-mail cím, Google Apps nincs!) 
 
További értéknövelt cégalapítási csomagjaink magukban foglalják az Ön cégének megfelelı .hu domain bejegyzését és 
hozzá a Mini tárhelyet . Igény esetén nagyobb tárhellyel is kérhetıek, ekkor csupán a kiválasztott (Midi vagy Maxi) és a 
Mini tárhely közötti különbözet megfizetése szükséges felárként. Egyes csomagjaink weblap elkészítését is tartalmazzák! 
A csomagokban minden kedvezıbb díjakkal szerepel! 


