
Betingelser - 2018

01 >  Alt webdesign laves efter "Best Practice" og følger standarderne fra w3.org, bruger seneste teknologi som CSS3 og HTML5,
          og laves "Google-venligt". Dvs. følger Googles retningslinier for godt webdesign. Dette inkluderer basal 

          søgemaskineoptimering (SEO). Avanceret SEO aftales separat, hvis du ønsker mere synlighed på internettet.

02 > Efter enighed om opgaven og fastsættelse af deadline betales 50% af den aftalte pris,hvorefter arbejdet påbegyndes. 
          Ved større opgaver kan beløbet evt. deles op i 3 portioner. Vi laver herefter en sketch, som du kan kommentere på. 

          Når der er enighed om denne, færdiggøres  arbejdet.

03 03 > Efter færdiggørelsen er der max. 3 runder med rettelser. 

04 > Når restbeløbet er modtaget, lægges websitet ud på internettet på din server. En kopi af websitet med alle 
          administrationsoplysninger fremsendes samlet i en zip-fil.

05 > Du leverer alt færdigt materiale herunder billeder, video, tekst, valgte søgeord m.v. inden opgaven startes. Hvis du skal bestille 
          domæne og hosting skal dette gøres så det er klart inden færdiggørelsen. Skal du have hjælp til dette, aftales dette i starten. 

06 > Er færdiggørelsen udsat ud over fastsat deadline p.g.a. af manglende materiale, information, eller andre årsager fra din side, 
          b          betales de resterende 50% på deadline dato, efter vores færdiggørelse med dummy-materiale, og du får derefter lavet websitet 

          færdigt når materialet er modtaget, og websitet lægges umiddelbart derefter ud på internettet.

07 > Når sitet er online oprettes det i Googles webmaster-værktøjer og sættes korrekt op med kanoniske URLs, tilmeldes manuelt 
          Google index og der indsendes sitemap til hjælp til hurtigere indexering af nystartede websites. Vi laver derudover e-mail test, 

          Gzip komprimering for at dit site loader så hurtigt som muligt. Bemærk at du selv skal sætte email op på lokale email-systemer 

          som Outlook. Se fuld liste           som Outlook. Se fuld liste over hvad der er inkluderet under “Information” på vores website.

08 > Efter betaling er der 3 måneders garanti på evt. fejl i koden der gør sitet ikke fungerer. Garantien gælder kun, hvis der ikke er 
          rørt ved koden af andre. Ved samtidig køb af Webmasterpakken er der ubegrænset garanti så længe pakken løber, på sites vi 

          har lavet.

09 > Priser på vores website tillægges ikke moms i Danmark.

10 >  Vi garanterer at sitet fungerer i alle nyere browsere som Firefox, Opera, Google Chrome og Safari. Vi garanterer det fungerer  i
          IE10 +. K          IE10 +. Kræver du at tidligere versioner af denne browser også er dækket ind, kan der blive opkrævet ekstragebyr. 

11 >   Vi indgår i nogen tilfælde kommissions-baserede aftaler. 

12 >  Køb mere end 1 pakke og få 10% rabat på det samlede beløb. I nogle pakker er de rabat på vores timepris inkluderet.


