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3/b melléklet

Funkciónális leírás Alap Közép Magas Start
Alap internetes csomag igen igen igen igen
Alap webáruház beállítások (e-mail sablonok, törzsadatok, 
nyelv, ÁFA) igen igen igen nem
Admin webáruház kezelő rendszer igen igen igen igen
Domain .hu,  1db igen igen igen igen
E-mail címek 3 5 20-ig 1
E-mail sablonok kezelése nem igen igen nem
Egyedi design (grafikai idő ráfordítás) 1 óra 5 óra 8 óra nem

partner keresi a 
képeket

grafikus keresi a 
képeket

grafikus keresi a 
képeket

Menüpontok, almenüpontok létrehozása 10 20 50 nem
Gyártók, cégek felvétele 10 20 50 nem
Minta termékadatok feltöltése 5 15 30 nem
Fizetési modulok beállítása (személyes bolti átvét, fizetés) igen igen igen nem
Fizetés átvételkor a szállítónak (utánvéttel) nem igen igen nem
Szállítási modul beállítása (nincs kiszállítás, személyes átvét 
a boltban) igen igen igen nem
Szállítási beállításnál a rendszer nem generálja a tételek 
végösszegébe a szállítási díjat 

igen igen igen

Szállítás beállításánál a rendszer generálja és hozzáadja a 
tételek végösszegébe az előre beállított, a szállító cégekkel 
leegyezettet díjak alapján

nem igen igen nem

Fórum igen igen igen igen
Blog igen igen igen igen
SEO - Google keresőoptimalízálás igen igen igen igen
Csomagárak Ft Ft Ft Ft
Megrendelés

Éves költségek Megrendelés
Alap internetes csomag
(tartalmazza a domain éves fentartásái költségét, e-mail, 
admin webáruház kezelő rendszer)

                30 000 Ft 

                                        Webáruház szolgáltatások, megrendel ő

admin webáruház kezelő rendszer)

Egyedi programozási feladatok, lehet őségek
Egyedi google kereső optimalízálás (megbeszelés alapján)  Egyedi ár  
(általános szóra, szópárra, melynek találati eredménye 
100.000 alatti)
Google Analitycs statisztikák készítése, nyomomkövetése, 
tanácsadás 4 000 Ft/hó
Google AddWord hírdetés elkészítése, nyomomkövetése, 
tanácsadás 4 000 Ft/hó
Design, nyitólap elkészítése 20 000 Ft                
Design, grafika 3 000 Ft/óra
Egyedi programozás 5 000 Ft/óra
Termékek feltöltése 2 000 Ft/óra
Megrendelés opcionális költségek Ft
Megrendelés összesen opcionális költségekkel együtt Ft

Egyéb igények, fontos információk:

Az áraink forintban értendőek, és nem tartalmazzák a 27%-s ÁFA-t!

Jelen melléklet elengedhetetlen részét képezi a szolgáltatói szerződésnek.
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