Rebel Hosting
Fuldt serviceret hjemmeside for 325,- pr. måned
Alt betalt, alt opdateret og fuld sikkerhed – uden binding!
En service for små og mellemstore virksomheder med WordPress website eller webshop.

Ikke flere bekymringer!
Betales årligt: 3.900,Ved månedlig betaling: 390,- pr. måned.
Oprettelse
Eksisterende website
Oprettelse, inkl. flytning af eksisterende website* og e-mails adresser (én gang): 980,(Redesign af website som ikke er WordPress: 690,- pr. time.)
Nyt website
Oprettelse, domæneregistrering og standard hjemmeside (én gang): 4.995,- inkl. et års hosting

Rebel inc.

Hasse ‘Hassan’ Sørensen
Spångatan 7
211 44 Malmō
Sverige
+46 72 530 65 34
+45 31 50 20 15
hej@rebelinc.se

VAT: SE700106235001
Svensk konto.: 5624 0390305
IBAN: SE0350000000056240390305
Swift/BIC: ESSESESS
Swish: 0725306534
Dansk konto: 7436 0001011492
IBAN: DK9374360001011492
Swift/BIC: RINGDK22
MobilePay: 31502015

Denne service kræver at jeg får administratoradgang til dit WordPress website og ubegrænset
adgang til din nuværende host.

Serverplads

10 GB

MySQL-database plads

Ubegrænset

Båndbredde

Ubegrænset

Antal e-mail konti

Ubegrænset

CPU-kerner

1 stk

Hukommelse

512 MB

Dine informationer vil blive behandlet og opbevaret fortroligt. Ved opsigelse kan du bede om at
alle dine oplysninger bliver slettet. Af hensyn til
regnskabsloven i Sverige vil udsendte fakturaer
dog blive bevaret.

Webmail, IMAP & POP3

Ja

E-mail support

Ubegrænset

Telefonsupport

Begrænset

Virus- & spamfilter

Ja

Dine oplysninger vil ikke blive formidlet, eller
brugt til markedsføring.

HTTPS-beskyttelse

Ja

Website Malware Scanner

Ja

FTP adgang

Ja

Fuld daglig backup

Ja

Online file manager

Ja

PHP

Ja

MySQL databaser

2 stk

MS SQL databaser

Nej

Gratis subdomæner

Ubegrænset

E-mail kvota

2 GB/mail-konto

Mulighed for tilknyttede
domæner

Ja

URL viderestilling (301)

Ja

DNS administration

Ja

Google Search Console

Ja

Google Analytics

Ja

Hotjar analyse

Ja

Opdatering af WordPress,
inkl. plugins og temaer

Ugenligt

Overvågning af døde links
på sitet

Ugenligt

Domæneafgift inkluderet

Ja

Betalte plugins og -temaer
inkluderet

Nej

For at give dig adgang til Google Search Console og Google Analytics vil der blive oprettet en
Google konto til dig. Jeg har ingen indflydelse på
Googles privatlivsregler og -indstillinger.

Hvis dit website bruger plugins eller tema der
kræver periodisk betaling er dette ikke inkluderet
i prisen!
Priser hos leverandører kan ændres, hvorefter du
får mulighed for at flytte dit website, inden prisen
stiger for dig.
Selve hostingen og webserveren er placeret hos
simply.com, al øvrig service udføres af Rebel inc. i
Malmö, Sverige.
Skulle Rebel inc. ophøre af den ene eller anden
grund vil dit website kunne flyttes til en separat
simply.com konto uden gebyr.
Alle services betales forud.
Priser
Første år: Oprettelse + et års hosting, for eksisterende website. Ved nyt website indgår første års
hosting.
Hvis du har et aktivt dansk CVR-nummer vil der
blive faktureret fra Sverige uden moms. Hvis du
handler som privatperson tilkommer 25% moms.
* Visse webhosts har et så avanceret setup at der tilkommer
ekstra udgifter ved flytning. Du vil blive spurgt inden arbejdet påbegyndes.

