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Webgalamb Hírlevélküldő Szolgáltatási Lap 

Az Inclust Systems Kft / ÁSZF kapcsolódó dokumentuma  

 

Jelen Szolgáltatási Lap az Inclust Systems Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) által biztosított Webgalamb Hírlevélküldő szolgáltatásra 
vonatkozik. A szolgáltató a szolgáltatást az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint nyújtja az alábbi kiegészítésekkel: 

Ez a szolgáltatás a Chrome Ball Studio Kft. által fejlesztett Webgalamb szoftverre épülő hírlevélküldő szolgáltatás. 

 

Jelenlegi csomagjaink:  

 

Szolgáltatás neve Galamb 10 Galamb 100 Galamb 500 Galamb * 

Árban foglalt havonta 
küldhető hírlevelek száma 

10.000 db 100.000 db 500.000 db 500.000 db felett 

Webgalamb elérés * igen igen igen igen 

Fizetési feltételek: 
ÁSZF szerint, a 

szolgáltatás 
megkezdésekor előre. 

ÁSZF szerint, a 
szolgáltatás 

megkezdésekor előre. 

ÁSZF szerint, a 
szolgáltatás 

megkezdésekor előre. 

ÁSZF szerint, a 
szolgáltatás 

megkezdésekor előre. 

Havi Ár: 2.000 Ft + ÁFA / hó 5.000 Ft + ÁFA / hó 20.000 Ft + ÁFA / hó megegyezés szerint 

Éves Ár: 22.000 Ft + ÁFA / év 55.000 Ft + ÁFA / év 220.000 Ft + ÁFA / év megegyezés szerint 

 

*A szolgáltatás ára nem tartalmazza a Webgalamb szoftvert, ennek egyszeri költsége 48.900 Ft+ÁFA, mely szintén megvásárolható az 
Inclust Systems Kft-nél. 

 

A szolgáltatás tartalmazza: 

- A Webgalamb szoftver telepítése és alapvető felkonfigurálása a levelek kiküldéséhez. (A program működésével kapcsolatban a 
Webgalamb készítői tudnak felvilágosítást adni.) 

- Egy hónap alatt a megadott darabszámú levél kiküldésének biztosítása a Webgalamb segítségével, a szolgáltató saját SMTP 
szerverein keresztül. 

 

A Webgalamb szoftver fejlesztőinek elérhetősége:  
 

Chrome Ball Studio Kft. 
Web: www.webgalamb.hu 
Telefon: 0696/519-833     
E-mail: kapcsolat@webgalamb.hu 

 

Az üzemeltetés során a szolgáltató köteles a jó gazda gondosságával eljárni. 

A szolgáltató a megrendelő utasításai szerint jár el, nem ellenőrzi a szolgáltatás és az elhelyezett vagy forgalmazott tartalom 
egészének vagy bármely részének legális voltát, nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen szakmai előírásnak vagy törvénynek való 
megfelelésért. 

Minden, a szerveren található tartalom a szolgáltató szemszögéből a Megrendelő tulajdonát képezi, és e szerint kell a szolgáltatónak 
eljárni. Ennek megfelelően titoktartás és másolásvédelem vonatkozik minden részkomponensre, beleértve a konfigurációs és tartalmi 
elemeket, forráskódokat is, azok harmadik félnek sem egészben sem részben nem adhatóak ki. 

 

Budapest, 2012.02.01. 

 


