REGULAMIN DOTYCZĄCY
BUDOWY STRONY INTERNETOWEJ
PRZEZ FIRMĘ AKCEPT:
Regulamin dotyczący budowy strony internetowej przez firmę Akcept:
WYKONAWCA - firma Akcept
ZAMAWIAJĄCY - zleceniodawca zamawiający zaprojektowanie i wykonanie strony
internetowej obiektu
Rodzaje stron internetowych wykonywanych przez firmę AKCEPT:
1. strona wizytówkowa
2. strona szablonowa
3. strona indywidualna
Strona wizytówkowa - strona generowana z wpisu na portalu, w jednej, niezmiennej
wersji graficznej. Zamawiający ma możliwość edycji treści na stronie oraz galerii
zdjęć obiektu.
Strona szablonowa - strona wykonywana na podstawie wybranego przez klienta
szablonu. Zamawiający ma możliwość zmiany kolorystyki strony, dodania
dodatkowych zakładek. Niezmienny jest układ strony. Strona posiada indywidualny
panel zarządzania - klient ma możliwość samodzielnej edycji treści, dodania ofert
specjalnych na stronie, edycji galerii obiektu.
Strona indywidualna - strona projektowana indywidualnie dla każdego klienta.
Klient uczestniczy w każdym etapie tworzenia strony i decyduje o jej wyglądzie.
Klient ma możliwość dodawania dodatkowych zakładek. Strona z indywidualnym
panelem zarządzania.
W przypadku strony wizytówkowej - strona generowana jest z wpisu na portalu.
Klient musi posiadać aktywny wpis na portalu miejscowości (np.
www.jastrzebiagora.pl, www.karpacz.com.pl). Czas realizacji usługi - około 2 dni
roboczych.
Strona szablonowa - czas realizacji strony około 2 tygodni od dostarczenia przez
klienta wszystkich materiałów.
Strona indywidualna - czas realizacji strony około 4 tygodni od dostarczenia przez
klienta wszystkich materiałów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
W przypadku wszystkich stron internetowych:
1. W przypadku przekazania dostępu do strony internetowej osobom postronnym
i innym firmom, które wprowadzają zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu strony,
firma Akcept nie odpowiada za błędy techniczne strony, powstałe w wyniku
ingerencji osób trzecich.
ZOBOWIĄZANIA STRON I PRAWA AUTORSKIE
1. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do modyfikacji oraz
wykorzystywania dostarczonych Wykonawcy materiałów niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu Umowy. Zamawiający oświadcza również, że posiada
prawo do użytkowania przedmiotowego obiektu noclegowego, a w szczególności
do reklamowania świadczonych w nim usług turystycznych.
2. Szata graficzna, układ strony i ewentualne zdjęcia użyczone przez Akcept
dla potrzeb strony Zamawiającego.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem oraz
modyfikacją dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy.
ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA USTALAJĄ NASTĘPUJĄCY PAKIET:
W przypadku strony wizytówkowej:
- aktywacja i utrzymanie strony internetowej: 50 zł brutto / rok
- zakup / utrzymanie domeny (w przypadku, gdy właścicielem domeny jest AKCEPT):
100 zł brutto / rok
- certyfikat SSL: 50 zł brutto / rok
W przypadku strony szablonowej:
- przedpłata: 1000 zł + VAT
- pozostała część ustalonej kwoty - płatna po oddaniu strony
- aktywacja i utrzymanie strony internetowej: 249 zł brutto / rok
- zakup / utrzymanie domeny (w przypadku, gdy właścicielem domeny jest AKCEPT):
100 zł brutto / rok
- certyfikat SSL: 100 zł brutto / rok
W przypadku strony szablonowej i indywidualnej
- przedpłata: 1000 zł + VAT
- pozostała część ustalonej kwoty - płatna po oddaniu strony
- aktywacja i utrzymanie strony internetowej: 249 zł brutto / rok
- zakup / utrzymanie domeny (w przypadku, gdy właścicielem domeny jest AKCEPT):
100 zł brutto / rok
- certyfikat SSL: 100 zł brutto / rok

W przypadku podpięcia systemu rezerwacyjnego pod stronę, zamawiający ponosi
związane z tym koszty.
Istnieje możliwość zlecenia przetłumaczenia strony (dotyczy strony szablonowej
i indywidualnej) na wersję niemieckojęzyczną i anglojęzyczną. Tłumaczenie tekstów
na stronę, zlecone Firmie Akcept jest dodatkowo płatne i wyceniane indywidualnie.
Klient może dostarczyć przetłumaczone teksty we własnym zakresie, wtedy
wdrożenie jest wliczone w cenę strony internetowej.
Strony zakontraktowane w roku 2020 z obowiązującym tłumaczeniem w cenie, posiadają
maksymalny limit 9000 znaków. W przypadku stron internetowych z większą liczbą znaków,
następuje dopłata ze strony Klienta.

Akcept nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony i rzetelność opisu obiektu
noclegowego. Akcept nie będzie stroną w ewentualnych sporach pomiędzy
Zamawiającym, a jego Klientami.
W przypadku strony szablonowej i strony indywidualnej, aktualizacje strony
w zakresie treści i zdjęć (nie wymagające rozbudowy strony) dokonywane są przez
Akcept wyłącznie na pisemne życzenie Zamawiającego (e-mail:
aktualizacje@akcept.eu). W cenie utrzymania strony Zamawiający ma możliwość
darmowej aktualizacji tekstów lub zdjęć na stronie 1 raz (maksymalnie 1 godzina
pracy) w ciągu roku
(w ujęciu styczeń-grudzień). Każda następna aktualizacja jest płatna 100 zł +VAT
za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Aktualizacje wykonywane będą przez Akcept
w ciągu 7 dni od daty pisemnego ich uzgodnienia przez strony.
W sytuacjach wyjątkowych (np. urlop, wyjazd służbowy, choroba, brak zasilania lub
internetu i inne zdarzenia losowe uniemożliwiające szybką aktualizację) wskazany
termin ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Przedłużenie utrzymania strony oraz domeny następuje po opłaceniu pro formy
wysłanej w miesiącu poprzedzającym termin wygaśnięcia usługi.
Nieopłacenie pro formy skutkuje blokadą strony.
Zlecenie budowy strony internetowej oznacza akceptację powyższego regulaminu.

