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Rendszeres karbantartás                                         
(karbantartási szerződéssel rendelkező ügyfeleink részére) 

Az árak 2020.10.01-től érvényesek. Az árak nettó/AAM -ként értendőek, Áfa-t nem tartalmaznak.  

Csomagok Csomagok tartalma Havi díjak 

 

 

 

 

 

WEBBOOT 

MINI 

 

 

 

 

 

Havi rendszerességgel elvégezzük az alaprendszerhez tartozó kiegészítők 

(magyarítás, szerkesztő, rendszer-plugin) aktuális frissítését, hogy mindig a 

legfrissebb verzióval rendelkezzen biztonsági rések nélkül, valamint egy 

biztonsági mentést. Tartalmaz továbbá 1 óra időtartamú egyéb óradíjas 

üzemeltetési feladatot. 

8.000.- Ft 

Garantált 2 munkanapon belüli feladatmegkezdési garancia, illetve telefonos 

ügyfélszolgálati elérhetőség 9 és 17 óra között. 

A csomag nem tartalmazza: 

egyéb nem karbantartás jellegűfeladatok elvégzését a csomag tartalmán 

felül. A csomagban foglalt órakeret túllépését követően, minden nemű 

átalakítást, módosítást 8.500.- Ft-os óradíjon tudunk elvégezni, amelyek 

számlázása 30 perces egységekben történik. 

Ez a megoldás azon megrendelőknek lehet kedvező, akiknek a weboldala 

havonta kis mértékben frissül, de mindenképpen karbantartást igényel. 

Általában egy alkalom elég szokott lenni egy kisebb weboldal frissítésére, 

karbantartására. Persze nagyban függ az alapmotor és az alap kiegészítők 

frissülésétől is 

WEBBOOT 

MIDI 

Havi rendszerességgel elvégezzük az alaprendszerhez tartozó kiegészítők 

(magyarítás, szerkesztő, rendszer-plugin) aktuális frissítését, hogy mindig a 

legfrissebb verzióval rendelkezzen biztonsági rések nélkül, valamint egy 

biztonsági mentést. Tartalmaz továbbá 2 óra időtartamú egyéb óradíjas 

üzemeltetési feladatot. 

12.500.-Ft 

Garantált 2 munkanapon belüli feladatmegkezdési garancia, illetve telefonos 

ügyfélszolgálati elérhetőség 9 és 17 óra között. 

A csomag nem tartalmazza: 

egyéb nem karbantartás jellegűfeladatok elvégzését a csomag tartalmán 

felül. A csomagban foglalt órakeret túllépését követően, minden nemű 

átalakítást, módosítást 6.500.- Ft-os óradíjon tudunk elvégezni, amelyek 

számlázása 30 perces egységekben történik. 

Ez a megoldás azon megrendelőknek lehet kedvező, akiknek a weboldala, 

webshopja havonta közepes mértékben frissül, és mindenképpen 

karbantartást igényel. Általában egy alkalom elég szokott lenni egy kisebb 

weboldal frissítésére, karbantartására. Persze nagyban függ az alapmotor és 

az alap kiegészítők frissülésétől is. 
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Rendszeres karbantartás                                         
(karbantartási szerződéssel rendelkező ügyfeleink részére) 

Az árak 2020.10.01-től érvényesek. Az árak nettó/AAM -ként értendőek, Áfa-t nem tartalmaznak.  

Csomagok Csomagok tartalma Havi díjak 

 

 

 

 

 

WEBBOOT 

MAXI 

 

 

 

 

 

Havi rendszerességgel elvégezzük az alaprendszerhez tartozó kiegészítők 

(magyarítás, szerkesztő, rendszer-plugin) aktuális frissítését, hogy mindig a 

legfrissebb verzióval rendelkezzen biztonsági rések nélkül, valamint egy 

biztonsági mentést. Tartalmaz továbbá 4 óra időtartamú egyéb óradíjas 

üzemeltetési feladatot. 

21.500.- Ft 

Garantált 2 munkanapon belüli feladatmegkezdési garancia, illetve telefonos 

ügyfélszolgálati elérhetőség 9 és 17 óra között. 

A csomag nem tartalmazza: 

egyéb nem karbantartás jellegűfeladatok elvégzését a csomag tartalmán 

felül. A csomagban foglalt órakeret túllépését követően, minden nemű 

átalakítást, módosítást 8.500.- Ft-os óradíjon tudunk elvégezni, amelyek 

számlázása 30 perces egységekben történik. 

Ez a megoldás azon megrendelőknek lehet kedvező, akiknek a weboldala, 

webáruháza havonta JELENTŐS mértékben frissül, és mindenképpen 

karbantartást igényel. Általában egy alkalom elég szokott lenni egy kisebb 

weboldal frissítésére, karbantartására. Persze nagyban függ az alapmotor és 

az alap kiegészítők frissülésétől is. 

Alkalmi (időszakos) karbantartás                              
(Alkalmi, ad-hoc jellegü karbantartási feladatok) 

WEBBOOT 

ADHOC 

Minden alkalommal elvégezzük az alaprendszerhez tartozó kiegészítők 

(magyarítás, szerkesztő, rendszer-plugin) aktuális frissítését, hogy az a 

legfrissebb verzióval rendelkezzen biztonsági rések nélkül, továbbá egy 

biztonsági mentést. 

15.000.-Ft 

Megrendelést követő 4 munkanapon belüli feladatmegkezdési garancia, 

illetve telefonos ügyfélszolgálati elérhetőség 9 és 17 óra között. 

A csomag nem tartalmazza: 

egyéb nem karbantartás jellegűfeladatok elvégzését a csomag tartalmán 

felül. A csomagban foglalt órakeret túllépését követően, minden nemű 

átalakítást, módosítást 8.500.- Ft-os óradíjon tudunk elvégezni, amelyek 

számlázása 30 perces egységekben történik. 

Ez a megoldás azon megrendelőknek lehet kedvező, akik weboldaluk, 

webáruházuk kezelését maguk végzik, de alkalmanként szakmai segítséget 

vennének igénybe. 

 


