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A Pro24 Webáruház csomag teljeskörű webáruház bérleti szolgáltatást nyújt Önnek az alapvető,
webáruházaktól elvárt működést kiegészítve egyéb kényelmi és kiegészítő funkciókkal.

A Pro24 webáruház előnyei:
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–
–

–
–
–
–
–

gyorsan rendelkezésére áll, nem kell heteket várnia az áruház elkészültéig;
minimális anyagi befektetéssel juthat professzionális webáruházhoz;
minimális kockázattal próbálhatja ki üzletét, ötletét az Interneten, kötöttségek nélkül;
addig bérelheti áruházát, amíg szüksége van rá, nincs „hűségnyilatkozat”;
a Pro24 webáruház csomag minden szükséges funkciót tartalmaz, nem szükséges
külön drága szoftvereket beszereznie;
a webáruházat készen adjuk át, kész arculatok közül választhat, Önnek csak a
termékeit kell feltöltenie és már meg is kezdheti is az on-line értékesítést;
a Pro24 webáruház tudását és lehetőségeit tekintve többet tartalmaz, mint sok hasonló,
akár, több százezer forintba kerülő on-line bolt;
a Pro24 webáruház használatát részletes felhasználói kézikönyvvel mutatjuk be Önnek,
de a Pro24 Plusz és Prémium csomagot választók számára a személyes
termékbemutatást is vállaljuk irodánkban;
a Pro24 webáruház mögött egy tapasztalt fejlesztői csapat áll, akik ismerik a webáruház
rendszerük működését; a webáruház szoftvere teljes egészében saját fejlesztésű, nem
pedig az Internetről letölthető valamelyik ingyenes rendszer komponenseiből lett
összeállítva;
a saját fejlesztésű tartalomkezelő rendszernek köszönhetően a Pro24 webáruházakat
komoly számítástechnikai szaktudás nélkül lehet kezelni – a szöveges tartalmak
átszerkesztése, képi elemek feltöltése és lecserélése, a termékpaletta és a beérkező
megrendelések kezelése gyors és egyszerű;
webáruházának modern megjelenését az aktuális trendeknek megfelelő, előre
elkészített arculatok biztosítják;
a webáruház csomaghoz tartozó desgin elemeket felhasználva Ön könnyedén saját
ízlésére szabhatja on-line boltjának kinézetét bármikor; a rendelkezésére bocsátott
logókat, fejlécképeket, ikonokat szabadon felhasználhatja de saját céglogót, fejlécképet,
stb. is feltölthet és felhasználhat;
webáruházának akár teljes kinézetét néhány kattintással bármikor akár teljesen
lecserélheti, átszínezheti;
a Pro24 Prémium csomag olyan hasznos kiegészítő funkciókat is magában foglal, mint a
hírek megjelenítése a weboldalon, illetve a hírlevelező rendszer;
ügyfélszolgálatunk készséggel válaszol felmerülő kérdéseire;
a termékadatok rögzítését is vállaljuk;
Pro24 termékeinkre 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk;
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Miért a Pro24-et válassza?
A Pro24 webáruház terméket többéves webáruház-, és weboldalkészítői tapasztalatainkra
építkezve fejlesztettük ki. Összegyűjtöttük azokat a technikai tulajdonságokat, ide vonatkozó
üzleti és kivitelezési ötleteket, melyekre építkezve a legnagyobb valószínűséggel készíthető
sikeres webáruház. A Pro24 webáruházak megalkotásakor az alábbi ésszerű ötleteket tartottuk
szem előtt:
– Egy webáruház elindítása és fenntartása nem kerülhet a kis- és középvállalkozások
számára elérhetetlen összegekbe a 21. század elején;
– Vannak olyan, webáruházzal megvalósítható üzleti ötletek, melyeket a vállalkozó
szelleműek szívesen kipróbálnának, ha erre lenne alacsony költségű lehetőségük
kötöttségek (például 1-2 éves „hűségszerződések”) nélkül; sokaknak túl nagy
kockázatot jelentene egy 500-600 ezer forintos webáruházba beruházni;
– A sikeres webáruháznak egyáltalán nem feltétele az, hogy a webáruház különféle
költséges egyedi funkciókkal legyen felszerelve, de legyen a webáruház tökéletesen
működő, megbízható, és legyen professzionálisan kivitelezve;
– Sokkal jobban jár az az eladó, akinek a webáruháza a lehető leghamarabb elindul
szemben azokkal, akik hosszadalmas, hetekig-hónapokig tartó költséges fejlesztésbe
kezdenek – a legtöbb esetben feleslegesen, mert az általuk megálmodott funkciókat
azután senki nem használja;
– Egy webáruháznak megbízhatóságot kell tükröznie és a megszokott lehetőségekkel a
megszokott módon kell rendelkeznie. Internetes vásárláskor a vásárlói bizalom
elnyerését a könnyű eligazodást lehetővé tevő, letisztult arculati megoldások és a bevett
módszerek használata teremti meg; ha túl bonyolult, áttekinthetetlen a vásárlás, az
Internetezők egyszerűen továbbállnak – hiszen csak egy kattintás bezárni a
böngészőablakot;
– Sokkal érdemesebb az anyagi forrásokat a webáruház népszerűsítésére, forgalmának
folyamatos biztosítására fordítani, mint egy profitot nem termelő, alacsony
látogatottságú, egyedi funkciókkal teletűzdelt webáruház-szoftverbe invesztálni; az online hirdetési lehetőségek bárki által elérhetőek és teljes egészében kontrollálhatóak,
ugyanakkor a keresőoptimalizációs eszközöket is segítségül lehet hívni a forgalom
megteremtése céljából;
– Az on-line hirdetések világát sokan nem ismerik, pedig azok használata, a működésük
logikája valóban egyszerű, könnyen megismerhető, a költségek előre tervezhetők. A
webáruházakhoz segítséget kell nyújtani Megrendelőinknek mind a
keresőoptimalizációban, mind pedig az on-line hirdetéseik elindításában.
– A termékadatbázis feltöltése, rendszeres frissítése a webáruház-tulajdonosok időt és
energiát igénylő feladata; készek vagyunk a termékadatok komplett feltöltésével is
segítséget nyújtani Önnek.
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Jelen árajánlat az alábbiakban felsorolt funkciókkal rendelkező három különböző Pro24
Webáruház csomagra vonatkozik.

A Webáruház motor
Többszintű kategóriarendszer korlátozás
nélkül
Korlátlan számú feltölthető termék
Beépített termékkereső
Kapcsolódó termékek
Akciós termékek oldala
Termékenként 1 db kép tölthető fel

-

Termékenként tetszőleges számú kép
tölthető fel

-

Termékenként megadható különböző
részletezettségű leírások
Egyedi terméktulajdonságok kezelése

-

Termék aktiválás-deaktiválás
Akciós ár kezelése
Megadható az akciók érvényességi ideje
Regisztrációs és vásárlókezelő rendszer
Bevásárlókosár
Rendeléskezelő rendszer
Termékimportálás
A magyar ÁFA-törvényeknek megfelelő
működés
Egy termék több kategóriához is
rendelhető
Teljes árlista egyetlen admin oldalon
Átlátható, egyszerű, a Magyar
szabályozásoknak megfelelő vásárlási
folyamat
Szállítási módok megadásának
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-

lehetősége
Vásárlás összértékétől függő szállítási
díjak megadhatósága
Automatikus visszajelzés vásárlásról emailben a vevőnkek
Automatikus visszajelzés vásárlásról emailben a webshop üzemeltetőinek
Automatikus e-mail értesítések a
megrendelés állapotáról a vásárlóknak
A vevő értesítése e-mailben a szállítás
időpontjáról csupán néhány kattintás
egy nyelvű,
magyar

Webáruház nyelve
"Elküldöm az ismerősömnek" funkció

egy nyelvű,
egy nyelvű,
magyar, később magyar, később
más nyelveken más nyelveken
is elérhető lesz is elérhető lesz

-

Keresőbarát termékkategória- és
termékleírás oldalak
Egyedi landolóoldalak
Termékexportálás

-

Hírek modul

-

Hírlevél modul

-

Kiemelt termékek és Top termékek

-

12.000 Ft

Eddigi rendeléseim modul

-

18.000 Ft

Vevői kedvezménycsoportok

-

25.000 Ft

Termékopciók

-

-

Regisztráció és automatikus
termékfeltöltés a legnagyobb Magyar
árukereső portálokra

22.000 Ft
Akció!
Ingyenes!

22.000 Ft
Akció!
Ingyenes!

22.000 Ft
Akció!
Ingyenes!

Ajándék egyenlegfeltöltés az
arukereso.hu-n! Ingyenes, releváns
látogatók!

20.000 Ft
értékben

20.000 Ft
értékben

20.000 Ft
értékben

Linképítés start

30.000 Ft

30.000 Ft

30.000 Ft
15.000 Ft

Google Adwords hirdetés start

49.000 Ft

49.000 Ft

49.000 Ft
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25.000 Ft

Webáruház arculat (webdesign)
Előre elkészített arculattervek
Egyedire szabható arculat
Előre elkészített fejlécképek
Előre elkészített logókészlet
Előre elkészített ikonkészlet
Az arculatok több színváltozatban
elérhetők
Arculatváltás bármikor
Fejléckép szerkesztése
Saját fejléckép feltöltése
Saját logó feltöltése
Saját ikonok, képek, díszítőelemek
feltöltése
Szerkeszthető tartalmak
Tartalomkezelő rendszer
Adminisztrációs felület
Alakhű tartalomszerkesztő (WYSIWYG)
Képkezelő
Automatikus képméretezés
Tetszőlegesen felhasználható információs
oldalak

5 db

Kapcsolatfelvételi űrlap
Support
Személyes termékbemutatás

-

On-line súgó
Személyes ügyfélszolgálat

-

Telefonos ügyfélszolgálat

-

E-mail-es ügyfélszolgálat
Saját kezű termékfeltöltés
Termékképek tömeges feltöltése
FTP-n keresztül
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10 db

25 db

Komplett termékadatbázis feltöltés
szolgáltatás igénybe vehető

igen

igen

igen

500 MB

1000 MB

1500 MB

5 db

20 db

50 db

bármikor

bármikor

-

igen

igen

igen

Domain név
1db domain név
(.hu, .eu, .com, .net)
Tárhely
Tárhelyméret
E-mail fiókok (POP3)
Webmail
Weboldal statisztika
Részletes látogatottsági statisztikák:
Google Analytics integráció
Google Sitemap integráció
Egyebek
Modulokkal bővíthető

-

Átváltás nagyobb csomagra
30 napos pénzvisszafizetési garancia

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27%-os áfát.
A Pro24 webáruház csomagok részletes bemutatását, gyakran ismétlődő kérdéseket és
válaszokat megtalálja honlapunkon: http://www.pro24.hu
Akció! Minden megrendelés mellé most az alábbi forgalomnövelő ajándékot adjuk:
• Regisztráció és automatikus termékszinkronizáció Magyarország legforgalmasabb
árukeresőibe 22.000 Ft + áfa helyett most ingyen!
• 20.000 Ft elkölthető egyenleg teljesen ingyenesen és kötelezettségektől mentesen az
Árukereső.hu-n! Ez webáruházának ingyenes kb. 1000 potenciális vásárlót jelent!
• Amennyiben a kapott 20.000 Ft-os egyenleg felhasználását követően úgy dönt, hogy
folytatja az Árukeresőn termékeinek a megjelenítését, úgy ezt 6 hónapig 5%
árengedménnyel teheti meg!
• Az Árukereső.hu-ra való regisztrációval termékei automatiksan megjelennek az Origó
Vásárlás oldalon is!
• Ingyenes regisztráció és megjelenés Magyarország második legforgalmasabb árukereső
oldalán, az Árgép.hu-n, és a ShopMania.hu oldalon is! Ingyenes látogatók, ingyenes
forgalom!
• Részt vehet a „Megbízható webáruház” programban, mely további előnyöket jelent
webáruháza számára.
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A Pro24 Webáruház csomagok díja
Pro24 webáruház alapcsomag
Díjfizetés 6 havonta: 35.400 Ft + áfa
(5.900 Ft + áfa/hó)
Díjfizetés évente:

70.800 Ft + áfa helyett 58.800 Ft + áfa
(csak 4.900 Ft + áfa/hó!)

Pro24 Plusz webáruház csomag
Díjfizetés 3 havonta: 29.700 Ft + áfa
(9.900 Ft + áfa/hó)
Díjfizetés 6 havonta: 49.200 Ft + áfa
(csak 8.200 Ft + áfa/hó!)
Díjfizetés évente:

118.800 Ft + áfa helyett 89.400 Ft + áfa
(csak 7.450 Ft + áfa/hó!)

Pro24 Prémium webáruház csomag
Díjfizetés 3 havonta: 38.700 Ft + áfa
(12.900 Ft + áfa/hó)
Díjfizetés 6 havonta: 71.400 Ft + áfa
(csak 11.900 Ft + áfa/hó!)
Díjfizetés évente:

154.800 Ft + áfa helyett 130.800 Ft + áfa
(csak 10.900 Ft + áfa/hó!)

Webáruházaink díjait csomagtól függően minimum 3 ill. 6 havi bontásban, előre kell fizetni. A
csomagok mellé rendelhető kiegészítők díja egyszer, a megrendelésükkor fizetendő, a havi
díjat a kiegészíők nem módosítják. Kiegészítőkkel – pl. hírlevél, hírek, linképítés, stb. - a
webáruház megrendelését és megnyitását követően is bővítheti webáruházát, amikor csak az
új funkcióknak szükségét látja.
A kiválasztott webáruház csomagot megrendelni on-line, a http://www.pro24.hu weboldalon
lehet.
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Adatrögzítés szolgáltatás
A Pro24 webáruházakat úgy alakítottuk ki, hogy az adatfeltöltést többféleképpen és
egyszerűen el tudják végezni Ügyfeleink. Tisztában vagyunk vele ugyanakkor, hogy a
termékadatok összegyűjtése, feltöltése, aktualizálása időt igényel. Ön se maradjon le az online
kereskedelem nyújtotta plusz lehetőségről és profitról csak azért, mert nincs ideje, vagy
lehetősége termékeit feltölteni a webáruházába!
Az adatrögzítés szolgáltatásunk díja a forrásadatok típusától és mennyiségétől függ. A
szolgáltatás részleteit, a forrásadatoktól függő díjakat, a
http://www.pro24.hu/adatrogzites_webaruhazba.php oldalunkon olvashatja.

A webáruház bérlés feltételei
A webáruház bérlésének igénylésével és a bérleti díj kifizetésével Ön automatikusan elfogadja
a „Pro24 webáruház egyedi előfizetési szerződés”-ben foglaltakat. A Pro24 webáruház egyedi
előfizetési szerződés elmenthető és nyomtatható formában a letölthető a
http://www.pro24.hu/elofizetoiszerzodes.pdf címen.
A webáruház bérlésének feltétele a megrendelés a megfelelő adatok megadásával és az
előfizetési díj kifizetése. A megrendelés során a Megrendelő köteles valós adatokat megadni,
egyben érdeke is a további kapcsolattartás céljából. Cégek esetén szükség van a cég pontos
nevére, a cégjegyzékszámra és adószámra is, valamint székhely, telephely, telefon, fax és email-es elérhetőség megadására. Egyéni vállalkozó esetén szükség van a pontos néven kívül a
vállalkozói igazolvány számára, számlázási címre és telefon, fax illetve e-mail-es elérhetőségek
megadására. Magánszemély nem bérelhet webáruházat, mivel bárminemű áruforgalmazás
alapfeltétele a számlaképesség.
A webáruház bérlése folytonos, a bérleti díj kiegyenlítése előre történik 3, 6, illetve 12 hónapos
időszakokra.
A kiegészítésként rendelt modulok ára egyszeri többletköltséget jelent azok kialakításakor, így
a bérleti díjat nem módosítják.
A webáruház megrendelését a hiánytalanul kitöltött, on-line, vagy nyomtatott formában
cégünkhöz beérkező megrendelőlap, illetve az első bérleti díj cégünkhöz való beérkezésének
pillanatától tekintjük véglegesnek. A webáruház a megrendelés véglegesítését követően 24
órán belül átvehető.
A webáruház lemondásának módja: a webáruházat Ön folyamatosan bérli, a soron következő
bérleti díj kiegyenlítésének esedékességéről előzetesen minden esetben tájékoztatást kap.
Amennyiben az aktuális bérleti díj az értesítésben jelzett időpontig nem kerül kiegyenlítésre, új
webáruházának bérlése automatikusan szünetelni kezd. Szüneteltetett webáruházat maximum
a szüneteltetés megkezdésétől számított 10 munkanapig tartunk fenn, ha ezt követően sem
kerül kiegyenlítésre a bérleti díj, úgy azt a bérlés megszüntetéseként értelmezzük és a
webáruházat megszüntetjük. Természetesen külön kérésre a webáruházat bármikor leállítható.
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Webtárhely
A webáruház csomag részeként a szükséges tárhelyet biztosítjuk a webáruházhoz, ennek díját
a bérleti díj tartalmazza, további járulékos költséget nem jelent.

Domain név
A webáruház csomag tartalmazza egy db új domain név regisztrációját, de a webáruház már
meglévő domain neve alatt is üzemeltethető. A csomaghoz regisztrálható új domain név
végződése lehet: .hu, .co.hu, .eu, .com, .net, stb.
Fontos tudnivaló, hogy .hu domain név regisztrációjának átfutási ideje a magyar szabályozás
miatt 14 – 20 nap, sajnos ennyi idő a magyar domain regisztráció elbírálása. .hu domain név
igénylésekor a webáruházat rendelkezésre bocsájtjuk egy ideiglenes domain néven amíg a .hu
cím beregisztrálásra nem kerül. A .hu-tól eltérő végződésű domain nevek regisztrációja –
beleértve a .co.hu végződésűeket is – átlagosan 1-3 munkanap.
Meglévő domain nevének átirányítása a webshopját kiszolgáló szerverre gyorsan elvégezhető,
a domain név rendszer teljes átállása 24-48 órát vesz igénybe.

Vállalási határidő
Weboldalunkon keresztül leadott, vagy nyomtatott formában postai, vagy személyes úton
cégünkhöz beérkező megrendelése a bérleti díj bankszámlánkra történő beérkezésekor válik
véglegessé. A Pro24 webáruház elkészítési határideje 24 óra, mely határidő a hiánytalanul
kitöltött megrendelőlap (on-line, vagy nyomtatott formában) cégünkhöz történő megérkezése
és a webáruház bérleti díjának bankszámlánkra történő beérkezésének időpontjától indul.
Mivel – a fent leírtak alapján – a domain név regisztráció, vagy a meglévő domain név
átállítása esetenként 24 óránál több időt igényelhet, webáruházát egy ideiglenes domain név
alatt is elérhetővé tesszük, így az áruház termékekkel való feltöltése és az ismerkedés
webáruházzal már a domain névvel kapcsolatos procedúra lezárása előtt lehetségessé válik!
Külön rendelhető, rendkívül hasznos kiegészítő szolgáltatásaink közül értelemszerűen a
Linképítés Start csomagban foglalt linképítést, az árukereső portálokra való regisztrációt és
termékpaletta-áttöltést, illetve a Google Adwords kampány felépítését a webáruház feltöltése
és megnyitása után kezdjük meg. A Linképítés Start csomag vállalási határideje a szolgáltatás
jellegéből adódóan 4 hét. A Google Adwords kampány felépítését Ügyfeleinkkel együtt haladva
lépésenként végezzük, így ennek határideje az adatszolgáltatás sebességétől függ; az átlagos
átfutási idő ettől függően 2-5 nap. Az árukereső portálok regisztrációs folyamatának átlagos
átfutási ideje 3-7 munkanap a portálok adatfeldolgozási sebességétől függően.
A vállalási határidőkbe a megrendelői adatszolgáltatási időszakok nem tartoznak bele.

30 napos pénzvisszafizetési garancia
Cégünk a Pro24 webáruház termékre 30 naptári napos pénzvisszafizetési garanciát vállal. A
pénzvisszafizetési garancia az újonnan igényelt webáruházakhoz jár. A 30 naptári nap kezdete
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a webáruház átadásának időpontjától, azaz az elkészített webáruház hozzáférési adatainak
Megrendelő részére történő elküldésétől számítódik. A 30 napos pénz-visszafizetési garancia
keretén belül vállaljuk, hogy a Pro24 termékre kifizetett összeget teljes egészben visszafizetjük
és a bérleti díjról kiállított számlát stornózzuk. A pénz-visszafizetési garanciát kizárólag az
átutalással rendezett számlákhoz áll módunkban biztosítani. A kifizetett bérleti díj
visszafizetését banki átutalással rendezzük a Megrendelő ez irányú írásbeli kérésének
beérkezésétől számított 8 munkanapon belül.
A Pro24 webáruházak zavartalan működése érdekében a Pro24 webáruházakat folyamatosan
monitorozzuk, az esetlegesen fellépő programhibákról automatikus értesítést kapunk. Az
automatikus hibajelentések, illetve Ügyfeleinktől beérkező hibajelentések alapján a problémák
kiküszöbölését maximum 3 munkanapon belül megkezdjük.

Szolgáltatás igénylése
A Pro24 webáruház szolgáltatást igényelheti
– on-line a http://www.pro24.hu oldalon található megrendelés űrlap kitöltésével, vagy
– letölthető és kinyomtatható megrendelőlapunk kitöltésével és postai úton, vagy faxon
cégünkhöz történő eljuttatásával. A kinyomtatható megrendelőlap letölthető
weblapunkról a http://www.pro24.hu/megrendelo.pdf címen!

Elérhetőségeink
Webmasters-Informatika Kft.
1072 Budapest, Rákóczi út 8/b. II. em. 8.
telefon: +36 1 787 8598
fax: +36 1 328 0312
e-mail: kapcsolat@pro24.hu
web: http:// www.pro24.hu
A Pro24 webáruház csomaggal kapcsolatos kérdéseire szívesen válaszolunk fenti
elérhetőségeinken.
Várjuk megrendelését!
Tisztelettel,
a Webmasters-Informatika Kft. Pro24 csapata
Jelen árajánlat 2011. február 15-től visszavonásig, vagy új árajánlat megjelenésétől számított
15 munkanapig érvényes.
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