Splošni pogoji in navodila za brezplačen prenos spletnega mesta
1. Naročilo prenosa se opravi po elektronski pošti na naslov info@zabec.net.
2. Pri naročilu prenosa je potrebno obvezno sporočiti sledeče podatke:
a. Obseg prenosa (spletna mesta, elektronska pošta)
b. Številko naročila, na katero se prenos nanaša
c. Spletna mesta, ki bi jih želeli prenesti (popolni URL naslovi spletnih mest za prenos)
d. Dostop do starega strežnika gostovanja
e. V primeru naročila prenosa emailov tudi popoln seznam email naslovov z gesli.
3. Ob oddaji naročila stranka sprejema spodaj navedene splošne pogoje
Splošni pogoji
1. Brezplačni prenos pomeni brezplačni prenos vsebine spletnega mesta iz starega ponudnika
gostovanja v gostovanje Zabec.net in je omejen sledeče
a. Shared gostovanje
i. 30 minut
b. Reseller gostovanje
i. 1 ura
c. VPS strežniki
i. Upravljani
1. 2 uri
ii. Ne-upravljani
1. 1 ura
2. Prenos dodatnih spletnih strani je omogočen, vendar se obračuna po veljavnem ceniku Zabec.net.
3. Prenos vsebine elektronske pošte je omogočen, vendar se obračuna po veljavnem ceniku
Zabec.net.
4. V kolikor operater pred prenosom spletnega mesta ugotovi, da bo za prenos potrebno porabiti več
kot omogoča brezplačen prenos, Zabec.net stranko o tem obvesti in na željo stranke izvede prenos
proti ugotovljenemu doplačilu.
5. Po opravljenem prenosu Zabec.net preko elektronske pošte obvesti stranko, da je prenos
zaključen, stranka pa ima 24 ur časa, da na opravljeno storitev poda svoje pripombe in ugotovi
pomanjkljivosti. Po pretečenih 24 urah reklamacija na izvedbo prenosa ni mogoča.
6. Stranka je dolžna ob naročilu brezplačnega ali plačljivega prenosa navesti vsa znana dejstva, ki bi
pri prenosu lahko predstavljala oteževalno okoliščino.
7. Naročilo prenosa spletnega mesta se opravi preko elektronske pošte, na naslov info@zabec.net. V
primeru brezplačnega prenosa se čas oddaje naročila, torej čas poslane elektronske pošte, smatra
kot začetek teka roka izvedbe naročila (znotraj delovnega časa Zabec.net)
8. V primeru, da gre za plačljivi prenos, se za začetek teka roka izvedbe naročila šteje čas, ko
Zabec.net prejme plačilo za naročeno storitev.
9. Ob naročilu storitve brezplačnega ali plačljivega prenosa se stranka strinja s temi splošnimi
pogoji.

