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1

Johdanto
BusinessWeb -Kotisivupalvelu tarkoittaa palvelua, jossa Data-Info Oy (myöhemmin
Toimittaja) järjestää asiakkaalle korvausta vastaan kotisivutilan. Data-Info Oy on osa Telia
– konsernia. Tilaa on tarjolla sekä Lite -versiona (pelkkä kotisivutila) että Unix-versiona,
josta löytyvät myös tuki tietokannoille ja erilaisille ohjelmistoympäristöille. Toimittaja
huolehtii palvelussa palvelinkoneen toiminnasta, ylläpidosta ja yhteyksistä internetiin.
Kotisivujen sisällöstä ja sen ylläpidosta vastaa Asiakas. Asiakas voi hankkia kotisivujen
ylläpitoa ja suunnittelua myös osana palvelua. Palvelua tarjotaan yrityksille ja yhteisöille.
Palvelua voidaan täydentää erilaisilla lisäpalveluilla kuten kotisivukoneella sekä erilaisilla
verkkotunnusten ylläpitopalveluilla.

2

Verkkotunnusten maksut
Verkkotunnuksia myöntävien tahojen veloittamat maksut (rekisteröinti-, muutos- sekä
vuosimaksu) eivät sisälly palvelun hintaan, vaan Asiakas vastaa kaikista näistä kuluista.
Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnuksen käyttöoikeuden menettämisestä, joka voi
johtua esim. virheellisistä yhteystiedoista, maksuvelvoitteiden laiminlyönnistä tai jos
Asiakas on rekisteröinyt verkkotunnuksen, joka perustuu toisen yrityksen suojattuun
nimeen tai merkkiin.
Ennen verkkotunnuksen hakemista asiakkaan on varmistettava nimen laillisuus ja tehtävä
tarpeelliset selvitykset. Viestintävirasto myöntää .fi-päätteiset verkkotunnukset
määräaikaisina ja ne ovat voimassa kolme vuotta myöntämispäivästä. Viestintävirasto
laskuttaa rekisteröintimaksun palveluntarjoajalta, joka veloittaa maksun Asiakkaalta.
Verkkotunnus pitää uusia maksamalla uusimismaksu ennen voimassaolon päättymistä.
Viestintävirasto lähettää muistutuksen verkkotunnuksen voimassaolon päättymisestä,
jolloin Toimittaja voi uusia verkkotunnustilauksen Asiakkaan niin toivoessa. Asiakas voi
myös itse uusia tilauksensa.
Asiakkaan vastuulla on, että Viestintävirastolla on asiakkaan ajantasaiset yhteystiedot
uusimismaksua varten. Jos palvelun käynnistyksen yhteydessä on sovittu, että
palveluntarjoaja hoitaa rekisteröinnin ja verkkotunnuksen uusimisen, laskutetaan nämä
palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti Asiakkaalta.
Laskutusasioista ja muista verkkotunnuksiin liittyvistä säännöistä ja ohjeista on kerrottu
tarkemmin Viestintäviraston kotisivuilla (www.ficora.fi). eNom myöntää .com, .net, .org, .biz,
.mobi, .eu sekä .info -päätteiset verkkotunnukset ja laskuttaa niistä palveluntarjoajaa, joka
veloittaa nämä maksut Asiakkaalta. Russien Network Information Center myöntää .rupäätteiset verkkotunnukset, jotka palveluntarjoaja hakee ja veloittaa Asiakkaalta.

Yritystiedot
Data-Info Oy
Sturenkatu 16, 00510 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 0606359-8, ALV REK FI0606359
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Palvelutuotteet ja niiden hinnoittelu
Hinnat arvonlisäverottomia eurohintoja.

Kotisivutyökalu

Perustaminen

Peruspalvelu

1440,00

VIP-palvelu

2160,00

Muutostyöt, minimiveloitus 0,5h

€/h

98,00
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*1) Yksi MySQL kanta (koko 50 megatavua) kuuluu BusinessWeb Unix -palvelun
kuukausihintaan.
*2) BusinessWeb palvelun avauksen yhteydessä tilatuista lisäpalveluista ei veloiteta
perustamismaksua. Muuten muutoksista veloitetaan 50 euroa per muutospyyntö sekä
mahdolliset lisäveloitukset hinnaston mukaisesti.
*3) SSL-sertifikaatin vuosimaksu ei sisälly hinta.
*4) BusinessWeb Mailin perustamismaksu on 0 euroa mikäli palvelu tilataan BusinessWeb
palvelun yhteydessä.
*5) RU-tunnuksen rekisteröintiä varten yrityksen tulee varautua toimittamaan
Englanninkielinen käännös kaupparekisteriotteestaan verkkotunnuksen myöntäjälle, joka
on Russian Network Information Center.
*6) Mahdollisia domain- päätteitä ovat .com, .net, .org, .info, .biz ja .name.
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4 Viivästyskorko ja perimiskulut
Mikäli laskua ei makseta maksuehdon mukaisena eräpäivänä, myöhästyneestä maksusta
peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa (viitekorko lisättynä
korkolain mukaisella lisäkorolla). Maksukehotuksesta perimme muistutusmaksun ja
mahdolliset lisäkulut. Jos Asiakas kahdesta maksukehotuksesta huolimatta laiminlyö
suorittamisen, voi Toimittaja sulkea palvelun kunnes maksuvelvoitteet on suoritettu.
5 Yhteystiedot
Puhelin: 020 776 6070
Sähköposti: businessweb@datainfo.fi

