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ОФЕРТА 

Настоящата оферта е ценово и сроково предложение за изграждане на уеб сайт fitriders.net с responsive design с отлична 

визия независимо от устройството и операционната система на потребителя. Всички аспекти на офертата подлежат на 

дискусия и уточняване преди старта на работата по уеб сайта.  

В случай на приемане на офертата предстои разписване на договор, предоставяне на необходимите материали за започване 

на работата и изработка в рамките на 30 календарни дни от предаването им. Плащането се извършва с 50% аванс след 

приемане на оферта и подписване на договор и 50% след приемане на завършения сайт.  

Калкулация 

Цените, фигуриращи в калкулацията, са в български лева без ДДС. 
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Услуга 
Цена 
(лв) Период Коментар 

Покупка на хостинг от superhosting.bg 100 Годишно  
Настройка на хостинг с пренасочване на домейн fitriders.net 60 Еднократно  

Покупка на темплейт за визия на сайта (https://avada.theme-fusion.com/gym/) 
100 

Еднократно  

Покупка и инсталиране/подновяване на SSL сертификат (задължително условие) 
70 

Годишно  

Създаване на имейл адреси (до 3бр.) име@вашият-домейн.еu/com/net.. 
20 

Еднократно  
Начална страница с информация за дейноста 60 Еднократно  

Страница с описание на всички предлагани услуги - абонаментни планове 
60 

Еднократно  
Страница за блог 35   

Страница с контакти и форма за запитване по имейл 35 Еднократно  
Страница с общи условия за предоставените услуги и дейност (задължително 
условие) 

65 
Еднократно  

Страница с политика за обработване на лични данни (задължително условие) 
65 

Еднократно  
Инсталиране и настройка на Модул за закупуване на абонаментни планове 
(woocommerce) 

200 
Еднократно  

Страница с модул за управление на попълнени форми и изчисление на данните 
от тях насочващо към конкретен абонаментен план 

200 
Еднократно  

Модул за плащане на абонаментни планове чрез банков превод 35 Еднократно  
Модул за плащане на абонаментни планове чрез PayPal 35 Еднократно  

Модул за плащане на абонаментни планове чрез ePay 

150 

Еднократно 

 Изисква се фирмата да има 
договор с ePay за предоставяне 
на виртуален търговски 
терминал 

 
 

  

Крайна цена(без ДДС) 1290   

 


