AKCIÓS SIKERDÍJAS KERESŐOPTIMALIZÁLÁS AJÁNLAT
Ajánlat érvényessége:

Kuponkód:

Weboldal:
A keresőoptimalizálás hatására az Ön weblapja a fontos keresőszavakra a Google találati listáján jó pozícióba
kerülhet. De sajnos versenytársainak is ugyanez a célja, ezért az eredmény nem garantálható. Ha csak az
eredményes keresőoptimalizálásért szeretne fizetni, vegye igénybe a sikerdíjas SeoPlusz szolgáltatást 10
kulcsszóra. Így Önnek csak az kerül pénzébe, ha weboldala tényleg megjelenik a Google kereső főoldalán.

Szerezzen ingyenes kattintásokat a Google keresőből!

A kockázat a miénk: ha nincs siker, ingyen dolgoztunk.

Előnyök:

SIKERDÍJ:

45 000 Ft* helyett 30 000 Ft* kulcsszavanként, ami csak akkor fizetendő, ha weboldala a
Google első oldalára kerül 6 hónapon belül.

79% KEDVEZMÉNY:

a fix díj 10 kulcsszóra
327 800 Ft* helyett csak 69 000 Ft* hat hónapra.

 A kockázatot mi viseljük Ön helyett
 Szakértői telefonos tanácsadás,
weboldalának tartalmi és
szerkezeti átalakításához
 6 hónapos sikerdíjas szerződés
 Ön 10 kulcsszót adhat meg
 Linkajánlások az Ön
weboldalára

PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA:
a 69 000 Ft* fix díjat teljes egészében visszafizetjük, ha
nem érünk el sikert egyetlen kulcsszóra sem.

*A feltüntetett díjak a 27%-os ÁFA értékét nem tartalmazzák. Kedvezmények a listadíjakhoz képest.

DÖNTSÖN GYORSAN!
A kedvezmény és a pénzvisszafizetési garancia csak eddig a határidőig érvényes:
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Kedvezményes SeoPlusz szolgáltatás megbízási szerződés
A kitöltött szerződést faxolja el az (1) 799-5603-as faxszámra, vagy postázza a Max-WebHirdetés Kft., 1519
Bp., Pf. 240. címre vagy e-mailen továbbítsa az info@maxweb.hu címre!
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Megbízó adatai (Ha az adatok hibásak, kérjük, írja be a helyes adatokat)

Megbízott adatai

cégnév
számlázási cím
kapcsolattartó
telefonszám
e-mail

Postacím:

1519 Bp., Pf. 240.

Adószám:

23730203-2-13

Cégj.szám:

13-09-152617

Telefonszám:

(1) 799-5600

Fax:

(1) 799-5603

E-mail:

info@maxweb.hu

Weboldal:

www.maxweb.hu

weboldal
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Kulcsszavak (Kérjük, pontosan tíz kulcsszót adjon meg. Több szóból álló kifejezéseket, vagy kulcsszó alternatívákat is megadhat.)

4 Szerződéses feltételek
A sikerdíjas szerződés 6 hónapos határozott időre és 10 kulcsszóra vonatkozik. A szolgáltatási időszak alatt a kulcsszavak a sikerdíjas elszámolásra tekintettel nem módosíthatók.
A díj kulcsszavanként 6 900 Ft + ÁFA, azaz bruttó 8 763 Ft (tíz kulcsszóra összesen 69 000 Ft + ÁFA azaz bruttó 87 630 Ft) előre fizetendő fix díjból és kulcsszavanként
30 000 Ft + ÁFA azaz bruttó 38 100 Ft utólag fizetendő sikerdíjból áll. A 6 hónapos határozott szerződési időre való tekintettel a fix díjakra nyújtott kedvezmény összege 10
kulcsszóra a 6 hónapig tartó határozatlan idejű szerződés listadíjához képest 258 800 Ft + ÁFA azaz bruttó 328 676 Ft, a sikerdíjra nyújtott kedvezmény összege kulcsszavanként
15 000 Ft + ÁFA azaz bruttó 19 050 Ft. Sikerdíj legfeljebb 10 kulcsszóra fizetendő abban az esetben (továbbiakban: siker), ha a megbízó által megadott kulcsszavak vagy azok
kulcsszó változatai közül valamelyikre alapértelmezett, magyar nyelvű Internet Explorer 9 böngésző beállításokkal, a maxweb.hu domain névhez rendelt IP címről, Google fiókba
történő bejelentkezés nélkül, Magyar területi és nyelvi beállításokkal rendelkező asztali Windows 7 számítógépről a fogadó weboldal vagy annak második szintű domainje alá
tartozó bármely URL linkje először felkerült a Google magyar keresőjének első oldalára, azaz az első tíz találat közé. Megbízott a fix díj bruttó értékére 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal arra az esetre, ha a 6 hónapos időszak alatt egy kulcsszóra sem ért el sikert. A fix díj a megrendelést követően megbízott által kibocsátott
számla alapján fizetendő. Minden díj fizetése banki átutalással 8 naptári napon belül történik. A sikert megbízott nem garantálja, arra konkrét dátumot nem ígér. A SeoPlusz
sikerdíjas keresőoptimalizálás szolgáltatás teljesítése a SeoStart szolgáltatás végét követő napon kezdődik. Megbízott a sikerdíjas elszámolásból és a pénz-visszafizetési
garanciából eredő kockázatokat azzal a feltétellel vállalja magára, hogy a) megbízó a SeoPlusz és a SeoStart szerződésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit időben teljesíti,
valamint az eredményes keresőoptimalizálás érdekében megbízott esetleges kérésére megbízó köteles a kéréstől számított legkésőbb harminc napon belül b) végrehajtani
weboldalának tartalmi vagy szerkezeti átalakításával kapcsolatban megbízott által javasolt módosításokat; c) megadni kulcsszavanként legfeljebb 20 alternatív, releváns kifejezést;
d) a linkajánlások nyomán létrejött linkekhez egyedi, releváns szöveges leírásokat megadni egyenként 200-500 karakter terjedelemben. Ha megbízó a fenti b) c) d) pontokban leírt
bármely kötelezettségét 30 napon belül nem hajtja végre, vagy a fizetési késedelem esetén kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, akkor figyelemmel a Ptk.6:190.§.-ra és
tekintettel a megbízott számára a siker eléréséhez kapcsolódó kockázatok megemelkedésére, a szerződés határozatlan időtartamúvá és fix díjassá alakul azzal, hogy a) a
szerződés átalakításáról megbízott értesíti megbízót; b) a kulcsszavanként fizetendő ismétlődő fix díj a szerződés kötés napján érvényes díjlista szerinti, határozatlan szerződési
időhöz tartozó fix listadíj kétszeresére emelkedik a teljes hat hónapos időszakra és a kulcsszavanként fizetendő egyszeri fix díj a mindenkori díjlista szerinti határozatlan szerződési
időhöz tartozó fix listadíjra módosul; c) a kulcsszavankénti fix díj megemelése visszamenőleges hatályú, ezért a megemelt fix díj és a már kiszámlázott fix díjak közötti különbözetet
megbízott a díj módosítással egy időben 8 napos fizetési határidővel kiszámlázza megbízónak, aki azt egy összegben köteles megfizetni; d) a megemelt fix díj kifizetését követően
megbízott sikerdíjra nem jogosult e) a határozatlan időtartamú szerződés felmondási ideje 60 nap. A szerződésre a www.maxweb.hu/aszf oldalon található Általános Szerződési
Feltételek és a www.maxweb.hu/adatkezeles oldalon leírt Adatkezelési Szabályzat vonatkoznak. Megbízó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi
Szabályzatot megismerte és elfogadja. Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy jelen szerződéstől 8 napon belül elállhat megbízó által megadott kulcsszavak megismerése után.
Megbízó az elállást tudomásul veszi.
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A megbízott hivatalos képviselője

…………………………………………
(szkennelt aláírás)
Max-WebHirdetés Kft.
Ügyvezető igazgató
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A megbízó hivatalos képviselője vagy az általa
meghatalmazott helyettes

Olvasható név :……………..…………………………………………
Szig.szám: ………………….…………………………………………
Aláírás:…………………………………………………………………
Dátum: …………………………………………………………………
Pecsét:
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