
2. Avtalsdatum
 Bindningstid vid avtal av hosting:
 From:___________________________ Tom:_______________________________

3. Hemsida
 SA Brands skapar en hemsida utefter uppdragstagarens önskemål samt efter SA   
	 Brands	förmåga.	Vad	hemsidan	skall	innehålla	samt	vilka	tjänster	som	skall	finnas		 	
 med kommer SA Brands och uppdragstagaren överens om under arbetets   
 gång. Material såsom bilder, text och dylikt skall uppdragstagaren förse SA Brands   
 med under arbetets gång, om inte annat sagts. För att ett gott resultat skall upp  
 nås, erhåller sig SA Brands rättigheten att ej använda sig av material av för    
 dålig kvalité eller material som kan anses stötande. Det kan tillkomma    
 extra kostnader för tex fotoredigering eller formulering av text, då informeras   
 uppdragstagaren i förväg. Båda parter kommer överens om en mall för hemsidan som  
 SA Brands utgår från. SA Brands publicerar ingenting som uppdragstagaren inte är
 nöjd med. Efter att uppdragstagaren godkänt hemsidan och hemsidan publicerats   
 börjar hostingavtalet ALTERNATIVT timkostnad (599kr/h) att gälla vid ändringar/  
 redigering av hemsidan. Övrigt som ingår under repektive hemside-alternativ framgår 
 på SA Brands hemsida alternativ på aktuell offert.

4. Hosting
 SA Brands erbjuder även att hosta(driva) den hemsida som skapats åt
 uppdragstagaren. För att kund skall behålla en uppdaterad och aktuell hemsida   
 ingår 4timmars support/månaden i priset. Om kund behöver mer än 4timmar i   
 månaden tar SA Brands betalt för varje påbörjad timma utöver de 4timmar som   
 ingår. SA Brands uppmärksammar alltid kund att de gått över de fyra timmar   
 innan arbetet påbörjas samt ger ett prisförslag. Kund kan icke tillgodoräkna    
 ej utnyttjad tid från föregående månader. Kund kontaktar SA Brands via mejl eller   
 telefon om de förändringar som önskas göras och publiceringen sker snarast efter   
 överenskommen uppdatering(beroende på förändringens omfattning). Bindnings-
 tiden och prisgarantin är 12månader. Hostingavtalstiden börjar gälla     
 från publiceringsdatum.

5. Webshop / Bokningssystem
 Vid	skapande	av	webshop/bokningssystem	ingår	att	SA	Brands	starta	och	grafiskt		 	
 skapar webshopen/bokningssystemet. Uppdragstagaren får även en genomgång av   
 hur de skall lägga in varor,/tjänster hur de får statistik osv. Uppdragstagaren    
 har även support av sin webshop/bokningssystem under tiden de har hostingavtal   
 med SA Brands. Det åligger uppdragstagarens ansvar att lägga in och uppdatera sin   
 webshop/bokningssystem.



6. Betalning
 5.1. Hemsida – Uppdragstagaren faktureras efter påskrivet avtal, med 15dagars   
 betalningsvillkor.
 5.2. Hosting – Uppdragstagaren faktureras för hosting i samband med publicering av  
 hemsidan, med 15dagars betalningsvillkor.

7. Uppsägning
 Det går EJ att avsluta ett hosting-avtal under bindningstiden. Efter bindningstiden   
 slutar avtal att gälla och hostingen avbryts om inget nytt avtals skrivits.

8. Sekretess
 För detta avtal gäller sekretess avseende priser, procedurer, metoder, tekniker,   
 koncept och övrigt som framgår ur dokumentationen. Uppdragstagaren försäkrar   
 härmed att full sekretess gentemot tredje man och obehöriga, i enlighet med   
 ovanstående.

9. Övriga villkor
 SA Brands förbehåller sig rätten att vid var tid utvärdera anvisade kunder och att 
	 efter	egen	bedömning	ingå	avtal	med	dem.	Uppdragstagaren	skall	kvalificera	poten-	 	
 tiella kunder och särskilt kontrollera att de är företagsmässigt och etiskt korrekta och  
	 inte	saluför	grov	pornografi	eller	andra	stötande	varor/tjänster.	SA	Brands	tillåter	
 inte att piratkopierat eller annat material som klassats olagligt, läggs upp, används
 eller sprids på något sätt via deras servrar, genom dem eller deras skapade hemsidor
  SA Brands ansvarar inte för texter, bilder eller motsvarande material som publicer-  
 as på hemsidan. Detsamma gäller spridning av virus och utskick av sk spam mail. 
 SA Brands ansvarar ej för eventuella ekonomiska förluster eller dylikt vid en 
 serverkrasch eller andra störningar hos webbhotellet som gör att uppdragstagaren 
 ej har en fungerande hemsida. Uppdragstagaren skall vid användning av SA 
 Brands-logotyp använda den som SA Brands tillhandahåller. Utöver ovanstående 
 villkor gäller allmänna villkor.


