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Είδος

Ποσ.

ΜΜ

Τιμή μονάδας

Έκπτωση
μονάδας

Καθαρή αξία

WEB-Domain
Τον πρώτο χρόνο δωρεάν! H αγορά ονόματος χώρου γίνεται από
τρίτες εταιρείες και συμπεριλαμβάνει την αγορά ενός ή
περισσότερων ονομάτων στο διαδίκτυο. *Η τιμή ορίζεται για ένα
όνομα μόνο. Αναλόγως την επέκταση ορίζεται και η τιμή.
Ενδεικτικά για .gr η τιμή είναι 25ευρω τα δύο χρόνια με ελάχιστη
παραμονή τα 2 χρόνια.

1

έτος

25,00€

100%

0,00€

WEB-Σχεδιασμός
Σχεδιάζουμε για εσάς ένα site με τις τελευταίες τεχνολογίες που
θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε ένα δυνατό εργαλείο στην
αγορά.

1

υπηρεσία

500,00€

70%

150,00€

WEB-Hosting
Τον πρώτο χρόνο 60 ευρώ! Η φιλοξενία και η έγκριση του domain
θα γίνουν από τρίτη εταιρεία που συνεργαζόμαστε. Η τιμή
ορίζεται για κάθε χρόνο και περιλαμβάνει το κόστος του χώρου
που χρειάζεται για το Bandwidth. Να σημειωθεί ότι από πλευρά
μας θα υπάρχει μόνο μια ειδοποίηση να πληρώσετε το τέλος για
το site σας.

1

υπηρεσία

120,00€

50%

60,00€

Συνολική καθαρή αξία

210,00€

50,40€

ΦΠΑ (24,00%)

50,40€

0,00€

Τελική αξία

ΦΠΑ

Καθαρό ποσό

Ποσό ΦΠΑ

24,00%

210,00€

Απαλλαγή

0,00€

260,40€

Παρατηρήσεις
Η παρούσα οικονομική προσφορά αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλήρους επαγγελματικού website και
περιλαμβάνει μέγιστο αριθμό τεσσάρων κουμπιών με τις ανάλογες σελίδες τους. (ενδεικτικά :Αρχική ,Gallery, About,
Contact )
Η κατασκευή του website ξεκινάει μόνο όταν έχουν παραδοθεί σε εμάς όλα τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή
του.
Η γλώσσα που θα υποστηρίζεται στο website θα είναι μία.
Ο παροχέας δεν υποχρεούται να προβεί στην διόρθωση των κειμένων ή στη μεταφορά τους σε άλλη γλώσσα.
Παρέχουμε δωρεάν υποστήριξη στο αναπτυχθέν σύστημα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και
επίλυση προβλημάτων που πιθανώς να εμφανιστούν σε διάστημα τριών μηνών απο την παράδοση .

Όροι & προϋποθέσεις
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Η πληρωμή εξελίσσεται παράλληλα με την κατασκευή και λειτουργικότητα του παρόντος μηχανήματος, με βάση το
παρακάτω σχέδιο :
• προκαταβολή ύψους 40% του συνολικού ποσού
• εξόφληση κατά την παραλαβή του μηχανήματος
• Μέχρι 8 του μηνός για υπηρεσίες συντήρησης.
Ο διακανονισμός αναφέρεται σε κατάθεση σε τράπεζα(συνεργαζόμαστε με όλες τις γνωστές τράπεζες), έκτος από την
προκαταβολή που δίνεται αυστηρά μετρητοίς.
ΟΡΟΙ
• Η σύνθεση που αναφέρεται στο παρόν κείμενο αφορά προσφορά της εταιρείας που θα υπάρχει για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (30 ημερών από την ημέρα έκδοσης)
• Η προσφορά δεν περιλαμβανει εργασία εγκατάστασης λειτουργικού ή και επιμέρων προγραμμάτων και τεστ αυτών,
ώστε να διασφαλιστεί η σωστή τους λειτουργία.
• Ο πελάτης πρέπει να έχει τις νόμιμες εκδόσεις των προγραμμάτων που μας ζητάει να εγκαταστήσουμε.
• Έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε μία παραγγελία μέχρι την αγορά των κομματιών που αποτελούν την σύνθεση του .
Για να εξασκήσετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας θα πρέπει να μας στείλετε μια ξεκάθαρη δήλωση
(γραπτώς, με φαξ, ή έμαιλ.), ώστε να ενημερωθούμε άμεσα.
• Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής της παραγγελίας θα υπάρχει τουλάχιστον 15% χρέωση λόγω του υψηλού
ποσού της εργασίας που εμπλέκεται στις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλα ανεπανάληπτα έξοδα.
• Κατά την διάρκεια της παραγγελίας σας αγοράζουμε πρώτα τα κομμάτια και μετά συνθέτουμε για εσάς τον
καλύτερο δυνατό σύστημα. Στο κατάστημά μας δεν υπάρχει κάποια μορφή στοκ καθώς δεν λειτουργούμε ως ένα
τέτοιο κατάστημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση πολλές φορές στην παραγγελία σας καθώς
έχουμε την απαίτηση να παραδίδουμε το καλύτερο δυνατό σύστημα στον πελάτη μας.
• Όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στις προσφορές μας βασίζονται σε εργάσιμες μέρες. Δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος
των επίσημων αργιών.
• Η Technical2Support δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή έξοδα που είναι το αποτέλεσμα των ατυχημάτων, κατάχρηση,
καταστροφή, ή κατάχρηση του μηχανήματος σας. Τροποποιήσεις, overclocking , το BIOS ή αναβαθμίσεις του
firmware , ή επισκευές.
• Όλο το λογισμικό παρέχεται με την επιφύλαξη της σύμβασης άδειας χρήσης που είναι μέρος του πακέτου που
λαμβάνετε όταν αγοράζετε σύνθεση με λειτουργικό από εμάς. Από την στιγμή που ανοίγετε το προϊόν συμφωνείτε
ότι δεσμεύεστε από τη συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης.
Υπογραφή Εταιρίας

Υπογραφή Πελάτη

THANK
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CONTACT
Address
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Online

Technical2Support S.A.
Dalias 36, Megara
Zipcode 19100
Athens

Mob 01:
Mob 02:

+ 30 697 551 6222
+ 30 698 789 1050

Email :
Sales :

Phone:

+30 210 461 2799

Website: www.technical2support.com

info@technical2support.com,
sales@technical2support.com

