Umowa o dostosowanie szablonu strony www
Sporządzona w ................................................................................... w dniu .................................
pomiędzy: ......................................................................................................................................
reprezentującym firmę NetYou z siedzibą w Koluszkach, ul. Wojska Polskiego 11 A, 95-040 Koluszki,
NIP 7731282815 zwanym dalej NetYou,
a: .................................................................................................................................................
adres e-mail ..................................................................................................................................
reprezentującym firmę ....................................................................................................................
z siedzibą w ............................................................... ul. ..............................................................
NIP .......................... zwanym dalej Klientem.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY - ZAKRES PRAC
1.
2.
3.
4.

Dostosowujemy wyłącznie szablony wybrane z naszej oferty.
W ramach dostosowania wymieniamy logo, teksty i zdjęcia.
Dostosowujemy czcionkę do polskich znaków.
Przedmiotem dostosowania są wszystkie strony szablonu tj. strona główna, strony "menu głównego"
(plus ew. submenu rozwijanego), strona "Nota Prawna" oraz strony otwierane po kliknięciu "READ
MORE" ("CZYTAJ WIĘCEJ").
5. Konfigurujemy formularz kontaktowy e-mail do wysyłki poczty wprost ze strony oraz Mapę Google
(jeżeli projekt takie elementy posiada).
6. Klient przesyła materiały i wskazówki na adres poczta@netyou.pl.
7. Przeprowadzamy pozycjonowanie w Google łącznie z pełną analizą statystyczną odwiedzin strony.
8. Wgrywamy pierwsze 10 produktów (dotyczy sklepów internetowych PrestaShop).
9. Instalujemy gotową stronę www na wskazanym serwerze i pod wskazaną domeną.
10. Jeśli zwłoka w rozpoczęciu lub kontynuowaniu dostosowania wynosi ponad 1 miesiąc (brak przesłanych
wskazówek przez klienta), wówczas zlecenie zostanie zawieszone, a warunkiem kontynuowania i
dokończenia zlecenia dostosowania szablonu będzie wówczas wpłata całości kosztów dostosowania
(pozostałej należności).
11. Zapewniamy bezpłatną obsługę przez 12 miesięcy od dnia zakończenia zlecenia.
Bezpłatna obsługa polega na poprawieniu elementów znajdujących się już na stronie np: poprawienie
lub wymiana tekstu lub wymiana pojedynczych zdjęć. W zakres bezpłatnej obsługi nie wchodzi
bieżące administrowanie stroną t.j. uzupełnianie projektu o nowe teksty, zdjęcia, strony, podstrony,
moduły, zakładki, elementy menu, instalację nowych wersji itp.
12. Punkt 11 traci ważność w n/wym. przypadkach:
- na żądanie klienta usunięcie linku: "Designed by NetYou" znajdującego się na dole strony
- na żądanie klienta usunięcie strony z naszego Portfolio na stronie www.netyou.pl
- zarządzania stroną przez administratora innego niż NetYou.

§ 2. HARMONOGRAM PRAC
1.
2.
3.
4.
5.

Przed rozpoczęciem dostosowania Klient wpłaca kwotę równą wartości szablonu z VAT.
Klient nabywa wybrany szablon łącznie ze zdjęciami umieszczonymi w szablonie i plikami źródłowymi.
Na naszym serwerze uruchamiamy tymczasową stronę pod adresem www.nazwaklienta.netyou.pl
Klient na bieżąco (on-line) śledzi postępy prac.
Czas dostosowania szablonu to 5 dni od przesłania nam wszystkich wskazówek.

§ 3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Do wykonania przedmiotu zamówienia zostało wykorzystane wyłącznie legalne oprogramowanie.
2. Szablon strony www został nabyty przez NetYou legalne, za zgodą właścicieli praw autorskich i bez
naruszenia praw osób trzecich krajowych i zagranicznych.
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§ 4. GWARANCJA
1. Okres gwarancji wynosi 1 rok i liczy się od daty zakończenia zlecenia. Za datę zakończenia zlecenia
przyjmuje się datę ostatniej wpłaty lub datę instalacji strony na serwerze klienta.
2. NetYou zapewnia prawidłowe działanie strony analogicznie jak podglądu "Live Demo".
3. W czasie gwarancji NetYou zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia.
4. NetYou zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wad.
5. Odpowiedzialność NetYou: nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w
związku przyczynowo - skutkowym z jej działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu
umowy np. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi lub niewłaściwym użytkowaniem, w tym
za skutki zmian dokonanych przez innego administratora po zakończeniu zlecenia.

§ 5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z kosztorysu stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej umowy, będzie
płatne na podstawie faktur VAT.
2. Faktura VAT na kwotę równą wartości szablonu z VAT zostanie wystawiona po dokonaniu pierwszej wpłaty.
3. Faktura VAT końcowa zostanie wystawiona po zatwierdzeniu końcowego wyglądu strony przez klienta i po
wpłacie ostatniej kwoty oraz przed zainstalowaniem strony na serwerze klienta.
4. Na życzenie klienta przed dokonaniem wpłat wystawiamy fakturę VAT PROFORMA.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron lub wypowiedziana w trybie
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, bądź rozwiązanie niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron
pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Umowie, regulowane będą w oparciu o
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

……………………………………………………

…………………………………………………

Załącznik 1 do umowy z dnia ...................................... r.
zawartej pomiędzy .......................................... a NetYou

l.p.

produkt/usługa

Cena z VAT

1.

Szablon nr ...........................................................................

............... zł.

2.

Dostosowanie szablonu ..........................................................

............... zł.

3.

Inne prace ...........................................................................

............... zł.
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