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Webbpaket / hemsida som service

01 
Lilla 

02 
Mellan 

03 
Stora 

VAD SOM INGÅR : VAD SOM INGÅR : VAD SOM INGÅR :

Sidor: Upp till 5st 

Responsiv design 

Revision: 1st 

Grundläggande SEO 

Kontaktformulär 

GDPR-anpassad 

Google Analytics 

Löpande underhåll 

Löpande säkerhet 

Backup 

SSL-certifikat 

Uppdatering av innehåll: 1st / mån* 

Serverplats 

PRIS 

990kr / mån

PRIS 

1.990kr / mån 
PRIS 

2.990kr / mån

Sidor: Upp till 12st 

Responsiv design 

Revision: 2st 

Grundläggande SEO 

Kontaktformulär 

Offertformulär 

GDPR-anpassad 

Google Analytics 

Nyhetsfunktion 

Pixelintegration 

Löpande underhåll 

Löpande säkerhet 

Backup 

SSL-certifikat 

Uppdatering av innehåll: 2st / mån* 

Serverplats

Sidor: Upp till 20st 

Responsiv design 

Revision: 2st 

Grundläggande SEO 

Kontaktformulär 

Offertformulär 

GDPR-anpassad 

Google Analytics 

Nyhetsfunktion 

Pixelintegration 

Löpande underhåll 

Löpande säkerhet 

Backup 

SSL-certifikat 

Uppdatering av innehåll: 2st / mån* 

Serverplats 

Webbpaket

INFORMATION 

Till en fast månadskostnad får du en unik hemsida med en snygg design och löpande uppdateringar. I vår helhetslösning ingår allt – strategi, projektledning, design, programmering, 

publicering, lansering, drift och löpande underhåll, säkerhet och support. Att driva en framgångsrik hemsida som får regelbunden trafik, genererar leads och konverterar till köp av era 

tjänster eller produkter kräver tid och kunskap. Vi tror på långsiktigt samarbete och stöder er kontinuerligt innan, under och efter lansering av er hemsida. 

* Uppdatering av innehåll avser ändringar av befintligt innehåll (texter & bilder) eller skapande av en ny sida. Utveckling av nya funktioner och kopplingar till andra system offereras separat. 



Avtal

1.  AVTALETS OMFATTNING 4.  TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Detta avtal är avsett att reglera beställning och produktion av en 

hemsida samt överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till den 

producerade webblösningen. 

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor 

som avtalet berör och ersätter alla tidigare 

avtal som ingåtts mellan parterna i frågor som är relaterade till 

innehållet i detta avtal. 

Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal ska göras 

skriftligen och undertecknas av båda parter för att 

vara giltiga.

2.  FÖRFOGANDERÄTT & BINDNINGSTID 5.  ARVODE

Kunden erhåller en förfoganderätt till webblösningen under 

avtalet. Vid uppsägning av avtalet erhåller kunden ingen 

äganderätt till produktionen. 

Avtalet har en bindningstid på 18 månader med 3 månaders 

uppsägningstid

Arvodet ska utbetalas vid start av produktionen av hemsidan. 

Månadskostnaden faktureras kvartalsvis med 10 eller 30 dagars 

betalningsvillkor.

3.  REKLAMATION OCH SLUTLIGT GODKÄNNANDE

Det åligger Kunden att slutligt godkänna webblösningen efter 

lanseringen, det ska ske senast 7 dagar efter publicering. Har 

kunden några invändningar över funktioner eller dylikt som är 

avtalade men saknas eller ej uppfyller kravspecifikationen ska 

producenten åtgärda dom. 

Producenten ansvarar inte i något avseende för fel, brist eller 

försening orsakat av tjänster eller produkter tillhandahållna av 

tredje part.

Webbpaket
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