Konditioner ved bestilling af hjemmeside
I forbindelse med din bestilling af ny hjemmeside hos EG Healthcare, er det vigtigt at du læser
nedenstående information, så vi sikrer at du er bekendt med de betingelser bestillingen er underlagt.
Hvis I allerede har en hjemmeside hos en anden leverandør i dag:
Vi flytter tekster fra nuværende hjemmeside til din nye hjemmeside og sætter ind i samme struktur som du
havde før.
Billeder og evt. dokumenter kan ikke flyttes og skal derfor sendes til os på én samlet gang – skal sendes pr.
mail.
Billeder sendes som JPEG filer – gerne i høj opløsning
Hvis I ikke har en hjemmeside i dag:
Alt materiale som tekster, billeder, og evt. dokumenter skal sendes til os på én samlet gang – skal sendes
pr. mail
Angiv så præcist som muligt, hvor teksterne, billeder og evt. dokumenter skal sættes ind på din nye
hjemmeside.
Billeder sendes som JPEG filer – gerne i høj opløsning
Webmail:
Hjemmesideløsningen indeholder 3 webmails - med mulighed for tilkøb af pakke med ekstra 50 stk. Disse
webmails har som standard ikke inkluderet integration og lokalopsætning på pc. Funktionaliteten vil
udelukkende være, som man kender det ved et eksternt mailprogram ex. hotmail.com, gmail.com o.lign.
Ønskes hjælp til en integreret mailopsætning, vil tiden forbundet hermed blive faktureret.
Datoer og deadlines:
Efter din bestilling af ny hjemmeside, vil du modtage en kopi af din bestilling. Denne bestilling vil samtidig
blive sendt til vores WEB-ansvarlige.
Når vores webansvarlige har gennemgået din bestilling og lagt opgaven i produktion, vil du modtage en
mail, hvori det præciseres, hvornår hjemmesiden leveres samt hvornår vi gennemgår korrektur og hvornår vi
skal modtage materiale fra dig til din nye hjemmeside.
Venligst bemærk at disse datoer SKAL overholdes, for at vi kan levere hjemmesiden til tiden.
Modtager vi ikke materiale og evt. rettelser som angivet, vil hjemmesiden bliver lavet ud fra en standard
UDEN indhold, hvorefter det er kundens eget ansvar at få lagt materiale på hjemmesiden.
Man kan booke os til at udføre en efter redigering på hjemmesiden mod betaling, men der skal beregnes
ekstra tid til denne opgave og vi kan ikke garantere at hjemmesiden leveres til tiden.

Når du bestiller hjemmesiden, accepterer du samtidig disse betingelser

