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 , תל אביב10מעיה ש

 

 

 

 ,א.ג.נ

 

 טלמוהנדון:     

 אתר  בניית –עבודה  זמנתה              

 

 

 וכדלקמן: המוצעעבודה לשירות ההזמנת פירוט , להלן ביננובהמשך לבקשתכם ולשיחות שנערכו 

 

 השירות המוצע .1

 

  על בסיס עיצוב חיצוני )ללא עיצוב נוסף(. אינטרנט אתר עיצוב  .1.1

 .יצוב הלקוחעעל בסיס  (PHP ,HTML5 ,CSS3 ,JavaScriptבנייה ופיתוח אתר אינטרנט )  .1.2

 .ראשונית והדרכה ליווי הכוללת ,וורדפרס בסיס על ניהול מערכת  .1.3

 .אינטרנטית דרך פייפאלסליקה   .1.4

 .לשמאל ושמאל לימיןימין  –שפות נוספות  לניהולפשרות א  .1.5

 

 שלבי עבודה .2
 

 אישור עיצוב חיצוני ע"י הלקוח. .2.1

 העברה ואישור תכנים ע"י הלקוח. .2.2

 , שהכל לשביעות רצונו.פוף לאישור בכתב של מזמין העבודהבכ, לאוויר והעלאתו ר על בסיס מסמך האפיוןהאת בניית .2.3

 

 התשלום המבוקש .3
 

 ₪. 17,800לעיל הינו על סך  1ף בסעיים המוצעים השירות עבור המבוקש התשלום .3.1

 

 תנאי התשלום .4
 

 תשולםחתימה על גבי מסמך זה. יתרת הסכום העם ביצוע הזמנת העבודה ו תשולםלעיל  3המבוקש כאמור בסעיף מחצית מהתשלום  .4.1

 עם סיום העבודה ובטרם מסריתה ללקוח.

 .כחוק מס ערך מוסף יתווסף התשלומים כל על .4.2

 

 הערות והבהרות .5
 

 .הוצאתה ממועד ,יום 30 של בתוקף זו עבודה הזמנת .5.1

 חוזי כל נושא לבחון החובה חלה בלבד ועליו הלקוח של המלאה באחריותו הינו ,הלקוח מאת המתקבל וכתבות תמונות לרבות ,חומר כל .5.2

 .אליו בקשר היוצרים זכויות לרבות ,ומשפטי

 .עבודה שעת לכל ח"ש 240 של מופחת בתעריף בנוסף יתומחר ,העיצוב בשלב שהוסכם כפי בנייתו לאחר באתר שינוי כל .5.3
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 בכבוד רב,
 

נהלמ –גיל אמיתי   

סטודיו בע"מאם. אי.   

החומרים בקשר עם הפרוייקט בהקדם האפשרי ובטרם תחל העבודה. ידוע ללקוח שכל חומר נוסף שיתקבל לאחר נודה על קבלת כל  .5.4

 מכן יחשב כעבודה נוספת ויחויב בהתאם לאמור לעיל.

 .זו בהצעה כלולים ואינם הזמנתם בעת בנפרד יתומחרו אלו עבודות .הקמתו לאחר גם ,באתר עדכון עבודות להזמין ניתן .5.5

 יופיע באופן קבוע בתחתית האתר לו יינתן השירות המוצע. ”EM Studio“ –קרדיט  .5.6

 

 .לשביעות רצונכם ומקצועי יעיל שרות לכם להעניק כדי שנוכל כל לעשות ומתחייבים שירותינו את להציע לנו שניתנה האפשרות על לכם מודים אנו

 .ויידרש במידה כל פרט נוסף לתת נשמח

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור

 

 וכל האמור בה. את ההצעה הנ"למנהל, מאשר  -הנני ___________________ 

 

 

___________________ 

 חתימה

 

ןויצע ףסא


