Regulamin wykonania stron WWW w KrainaNetu
Projekt – wstępny projekt graficzny w postaci bitmapy prezentującej wygląd strony głównej;
Strony – grafika, treści multimedialne i mechanizmy baz danych składające się na funkcjonalną całość;
Materiały – komplet wszelkich niezbędnych informacji w formie pisemnej lub elektronicznej oraz treści multimedialnych potrzebnych do przygotowania Stron.
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KrainaNetu wykona stronę www na warunkach określonych w Umowie, a Zleceniodawca zapłaci KrainaNetu wynagrodzenie w wysokości i terminach określonych
w Umowie.
Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji i materiałów do realizacji niniejszej Umowy oraz potwierdzenia dokonania
wpłaty 1 raty na konto KrainaNetu w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
Dniem rozpoczęcia prac przez KrainaNetu jest 1 dzień po dniu przekazania wszystkich materiałów i potwierdzeniu wpłynięcia pierwszej raty do kasy lub na konto
KrainaNetu chyba, że umowa stanowi inaczej.
KrainaNetu przedstawi Zleceniodawcy dwa do trzech projektów graficznych wyglądu strony głównej pod adresem internetowym w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia prac.
KrainaNetu nie odpowiada za opóźnienia w realizacji postanowień niniejszej Umowy spowodowane niedostarczeniem przez Zleceniodawcę kompletu materiałów
do przygotowania Stron bądź brakiem pierwszej wpłaty lub innymi przyczynami niezależnymi od siebie. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu materiałów
KrainaNetu może wyznaczyć nowe terminy realizacji lub rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku wpłacone kwoty
i przekazane KrainaNetu, na poczet płatności, towary i usługi nie podlegają zwrotowi.
Wszelkie wymagania dotyczące wyglądu stron muszą być przedstawione w formie pisemnej lub potwierdzonym mailem nie później niż do dnia przekazania
materiałów potrzebnych do wykonania projektu lub rozpoczęcia prac. Jeśli Zleceniodawca nie określi wymagań dotyczących wyglądu strony decyduje się na
propozycje KrainaNetu.
Zleceniodawca jest zobowiązany wybrać jeden z przedstawionych projektów i powiadomić o tym KrainęNetu w formie pisemnej lub potwierdzonym mailem
w terminie 7 dni od ich przedstawienia. Dzień doręczenia powiadomienia do KrainyNetu o wyborze projektu jest dniem akceptacji projektu.
Zleceniodawca ma prawo do zaproponowania zmian w wybranym projekcie. Muszą one być przedstawione jednorazowo w formie pisemnej lub potwierdzonym
mailem najpóźniej w dniu wyboru projektu.
KrainaNetu dokona tych zmian w ciągu 7 dni od dnia ich przedstawienia przez Zleceniodawcę pod warunkiem uznania ich zasadności i przedstawienia ich zgodnie
z punktem 8 niniejszej umowy. KrainaNetu wykona wszelkie zmiany do 50% wartości projektu graficznego bezpłatnie. Wszystkie zmiany powyżej 50% wartości
projektu graficznego zostaną wykonane odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem KrainaNetu.
W przypadku nie wybrania żadnego projektu lub nie przedstawienia zmian w terminie, o którym mowa w punkcie 7 KrainaNetu może dokonać wyboru i uznać
wybrany projekt za zaakceptowany przez Zleceniodawcę. W tym przypadku dniem akceptacji projektu jest 7 dzień od przekazania projektów Zleceniodawcy.
KrainaNetu wykona strony zgodnie z umową i przekaże je Zleceniodawcy w terminie 14 dni od wykonania zmian projektu, o których mowa w pkt. 8 i 9 – chyba, że
umowa stanowi inaczej.
Wszelkie dodatkowe poprawki do Stron każdorazowo wydłużają termin wykonania Stron o 7 dni.
Zleceniodawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od przekazania Stron przez KrainaNetu dokonać ich odbioru w formie pisemnej lub mailem oraz zapłaty pozostałej
części wynagrodzenia. Jeśli w tym czasie Zleceniodawca nie odbierze Stron, KrainaNetu uzna je za odebrane. Przypadek ten nie zwalnia Zleceniodawcy od
zapłaty całego wynagrodzenia z tytułu umowy.
W przypadku wykrycia na Stronach błędów Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie KrainaNetu w formie pisemnej lub potwierdzonym
mailem w terminie 5 dni od ich zauważenia nie później jednak niż 90 dni od dnia odebrania Stron. KrainaNetu zobowiązuje się do usunięcia wskazanych błędów
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy błędy dotyczą elementów dostarczonych przez Zleceniodawcę lub zgłoszonych
później niż w terminie 90 dni od odebrania Stron, zostaną one usunięte odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem KrainaNetu.
W przypadku nie dotrzymania przez KrainaNetu terminów określonych w Umowie, Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości
ustawowych odsetek za zwłokę od wartości umowy. Mogą one zostać wypłacone lub zrekompensowane w innych produktach wybranych z oferty KrainaNetu
do równowartości należnych odsetek.
W przypadku zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia później niż w terminach określonych w Umowie Zleceniodawca zapłaci KrainaNetu odsetki za zwłokę w
wysokości odsetek ustawowych.
W przypadku nie wykonania przez KrainaNetu projektu graficznego strony głównej, Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania zwrotu dokonanej wpłaty 1 raty.
KrainaNetu dołoży wszelkich starań, aby usługa była wykonana profesjonalnie, zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej, technologicznej oraz
obowiązującymi przepisami i spełniała odpowiednie wymogi Internetu.
Zleceniodawca oświadcza, że treść i forma Stron oraz wprowadzanych danych przez użytkowników nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Zleceniodawca
ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, wynikających z użycia w Stronach
jakiegokolwiek elementu dostarczonego przez Zleceniodawcę lub wprowadzonych przez użytkowników. W przypadku dochodzenia od KrainaNetu naprawienia
szkody lub innych roszczeń przez osoby trzecie, Zleceniodawca zwróci KrainaNetu uzasadnione koszty z tym związane.
Strony wyłączają rękojmię z art. 637 i 638 kodeksu cywilnego.
Prawa Autorskie oraz prawa pokrewne do Stron opracowanych przez KrainaNetu przysługują KrainaNetu. Prawa Autorskie oraz prawa pokrewne do elementów
opracowanych przez Zleceniodawcę przysługują Zleceniodawcy.
KrainaNetu udziela Zleceniodawcy, po dokonaniu przez niego zapłaty całego wynagrodzenia wynikającego z Umowy, licencji na korzystanie ze Stron poprzez ich
utrwalenie, zwielokrotnienie techniką fotograficzną, wprowadzenie do pamięci komputera i publikację, przy czym Zleceniodawca przy korzystaniu ze Stron w wyżej
oznaczony sposób obowiązany jest do zamieszczania czytelnej informacji stanowiącej, iż prawa autorskie i prawa pokrewne do Stron przysługują KrainaNetu (nota
"copyright " z czterocyfrowym rokiem publikacji Stron według formuły "Copyright © 2011 KrainaNetu.pl ®"). Informacja ta powinna zostać umieszczona w formie
aktualnie obowiązującego wzoru i nazwy KrainaNetu.pl będącej linkiem do strony http://KrainaNetu.pl. W razie naruszenia tego obowiązku KrainaNetu ma prawo
wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym, a ponadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych oraz określonych w ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
Zleceniodawca może przenieść na osoby trzecie całość lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody
przez KrainaNetu pod rygorem nieważności
Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki zmian dokonanych przez siebie na Stronach. Przywrócenie funkcjonalności Stron i naprawa błędów
będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem KrainaNetu. W przypadku dochodzenia od KrainaNetu naprawienia szkody wynikłej z działań Zleceniodawcy
lub innych roszczeń przez osoby trzecie, Zleceniodawca zwróci KrainaNetu wszelkie koszty z tym związane
Zleceniodawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie przez KrainaNetu Stron i danych w nich zawartych w innych produktach niż objęte
Umową w celach marketingowych lub w innych dozwolonych prawem w ramach działalności gospodarczej KrainaNetu oraz na udostępnianie i przekazywanie ich
osobom trzecim na czas nieokreślony. Zleceniodawca ma prawo wglądu do zbioru swoich danych osobowych w KrainaNetu oraz uaktualnienia i sprostowania ich
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
Zleceniodawca zobowiązuje się do utrzymywania treści umowy w tajemnicy przed innymi podmiotami za wyjątkiem podmiotów zależnych (kapitałowo lub
osobowo) pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 10 000 zł, a ponadto KrainaNetu ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych oraz
określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Celem zabezpieczenia
powyższego Umowa zostaje opatrzona znakiem “copyright”.
Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę przed upływem 7 dni od jej podpisania, lecz nie później niż do dnia wpłaty 1 raty.
Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami dotyczącego Stron www. Z chwilą podpisania Umowy przestają wiązać jakiekolwiek poprzednie pisemne
lub ustne uzgodnienia między stronami dotyczące przedmiotu Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci odrębnego aneksu pod
rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji bądź interpretacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał powołany przez strony sąd polubowny względnie sąd właściwy
według siedziby Biura Głównego KrainaNetu.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik 1 – specyfikacja usług dodatkowych
Lp. Usługa

1 Projekt strony głównej (lub wizytówka)
2 Podstrona
3 Strona z użyciem technologii FLASH ( min. + 1 000 zł)
4 Wykonanie intro do strony (min. 400 zł)
5 Wpisanie strony A4
6 Odnośnik (link)
7 Formularz interaktywny (do 10 pól bez kontroli danych)
8 Dodatkowe pole formularza
Grafika, animacje
9 Prosty baner statyczny lub złożony element graficzny
10 Baner lub grafika z animacją do 8 klatek
11 Płynna animacja, baner animowany, bardzo proste intro (cena min. 300 zł)
Zdjęcia
12 Obróbka (skalowanie i kompresja bez poprawek błędów i skaz)
13 Skanowanie (maksymalnie A4) + obróbka jak wyżej
14 Wykonanie + skanowanie i obróbka jak wyżej
15 Miniatura lub powiększenie obrobionego zdjęcia
16 Panoramiczne lub Spin (wykonanie + skanowanie + obróbka)
Inne:
17 Mapka Google
18 Projekt tytułu /logo
19 Przygotowanie propozycji regulaminu
20 Projekt logo – cena minimalna
21 Mapka rysowana (każdy poziom 100 zł, drobne animacje + 100zł)

Cena
[netto]

Liczba

Upust

Wartość
[netto]

400
100

30
10
90
5
100
200

10
20
30
5
500
50
150
100
300

Dodatkowa wersja językowa (bez tłumaczenia tekstu) 30% wartości serwisu
Dodatkowe wersję językowe (od 2 – 20% za każdą)
Suma [netto]
upust (jeśli należny) [netto]
z upustem (jeśli należny) [netto]

REJESTRACJA W WYSZUKIWARKACH (POZYCJONOWANIE)
Słowa kluczowe główne (dokładnie 3 szt.): _______________________________________________________________________________
Słowa kluczowe pozostałe (do 50 szt.): _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Opis i tytuł do każdej podstrony do strony (do 255 znaków): _________________________________________________________________

podpis Zleceniodawcy

podpis KrainaNetu

