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Prislista – per 1.1.2016, i kraft tillsvidare 

Prislista för våra vanligaste tjänster, priserna anges här inklusive moms om 24 %.  

Webbpaket 

 Pris (exkl. moms) Pris (inkl. moms) 

Start-Webb 29,00€ 35,96€ 

OK-Webb 59,00€ 73,16€ 

Stor-Webb 91,00€ 112,84€ 
 

Domännamn 

 Period som ingår Registrering / 
Förnyelse /  
Flytt (exkl. moms) 

Pris (inkl. moms) 

.fi 1 år 29,00€ 35,96€ 

.fi 3 år 81,00€ 100,44€ 

.com 1 år 20,00€ 24,80€ 

.net 1 år 20,00€ 24,80€ 

.org 1 år 20,00€ 24,80€ 

.info 1 år 20,00€ 24,80€ 

.eu 1 år 30,00€ 37,20€ 

.cc 1 år 35,00€ 43,40€ 

.se 1 år 35,00€ 43,40€ 

.nu 2 år 65,00€ 80,60€ 

 

DNS-ändring (alla domännamn) – 45,00€ / domännamn 

Överföring av ett domännamn (alla domännamn);  

ingående överföring (t.ex. med hjälp av auktoriseringskod) – från 35,00€ / domännamn 

utgående överföring  (t.ex. genom att tillhandahålla och beställa auktoriseringskoder åt 

kund) – från 35,00€ / domännamn 

Övriga tjänster 

Övriga arbeten – från 55,00€ / timme 

 

Fakturaavgift (per post) – 5,00€ 

Fakturaavgift (EU-betalning / Paypal) – 5,00€ 

 



 
 

Sebbex Ab Oy  info@sebbex.fi 
Pinnonäsgatan 37  Tel: 06-7210 620 
68620 Jakobstad  +358 6 7210 620 
Finland www.sebbex.fi VAT ID: FI23489734  
 

Påminnelseavgifter och andra avgifter vid försenad betalning, debiteras enligt lag om 

indrivning av fordringar (1999/513) och andra tillämpliga lag stadganden. Indrivning av 

fordringar kan överlåtas till tredje part (indrivningsbolag) för verkställighet. Dröjsmålsränta 

utgår med 12,5 % på försenad betalning. 

Andra tjänster en de ovannämnda levereras till separat överenskommet pris, sådana 

prisuppgifter anges om inte annat uttryckligen överenskommits exklusive moms. 

 

Uppsägning av tjänster 

Fortlöpande tjänster (exempelvis webbhotell och domäner) skall sägas upp senast tre (3) 

månader före en ny periods början, i annat fall fortsätter leverans och debitering av tjänst i 

ytterligare en period. Uppsägning skall ske skriftligt, och bekräftas av Sebbex Ab Oy för att 

vara giltig. Ytterligare information finns i Sebbex Ab Oy:s allmänna villkor. 

 

Allmänna villkor 

På levererade tjänster tillämpas vid var tid gällande Sebbex Ab Oy:s allmänna villkor. Villkoren 

återfinns på Sebbex Ab Oy:s webbsidor: http://www.sebbex.fi  

 

Sebbex Ab Oy förbehåller sig rätten till ändring av angivna prisuppgifter.  
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