WEBKÖNNYEN SZOLGÁLTATÁS PRÓBAVERZIÓJÁNAK
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
A Telekom Webkönnyen Business honlapszerkesztő
díjmentesen, kötelezettségek nélkül kipróbálható egy
demó felületen, amely a www.telekom.hu/webkonnyen
oldalról érhető el. A próbaverzióra email cím és jelszó
megadásával bárki regisztrálhat. Egy email címmel csak
egyszer lehet regisztrálni. A próbaverzió használatától
függetlenül a szolgáltatás bármikor megrendelhető.
A próbaverzióban elkészített tartalom az interneten nem
tehető közzé, így az oldal más felhasználók számára
nem érhető el, ez csak a szolgáltatás megrendelése
után lehetséges. A próbaverzió használatának biztosí
tásával az a célunk, hogy a Regisztráló a szolgáltatás
megrendelése előtt ki tudja próbálni az alkalmazást,
megismerje a szerkesztőfelületet és elérhető funkcióit,
az előre létrehozott sablonokat, design elemeket.
A próbaverzió használatára szolgáló jogosultság a
regisztrációtól számított 30 napig él (A 31. naptól a
regisztrációkor megadott email cím és jelszó párossal
nem lehet belépni a demó felületre, és nem lehet szer

keszteni, módosítani, lementeni az ott elkészített tartal
mat.). A 30 napos használati jogosultság lejárta után
még 15 napig megőrizzük a próbaverzióban elmentett
beállításokat, melyeket ezen időszakon belül át lehet
másolni a Webkönnyen szolgáltatás valamely csomag
jának megrendelése után az Előfizető által elérhető szer
kesztő felületre (Ez a próbaverzió használatára történő
regisztrációkor megadott email cím és jelszó beírásával
tehető meg a honlapszerkesztő felületen a „Demó ver
zió migrálása” funkciónál.). A próbaverzióban elkészített
honlaptartalom csak így használható fel és publikálható
az interneten, más módon nem tölthető le a felületről,
nem készíthető belőle másolat, nem sokszorosítható és
nem közzétehető. A próbaverzió használatára történő
regisztrációtól számított 46. napot követően a próba
verzióban elérhető tartalom törlésre kerül a Szolgáltató
rendszeréből, és annak visszaállítására és átmentésére
nincs lehetőség.
A próbaverzióban a Webkönnyen szolgáltatás Business
csomagjának funkciói próbálhatóak ki.

A PRÓBAVERZIÓBAN ELÉRHETŐ FŐBB FUNKCIÓK:
 Előre létrehozott sablonok különböző témákban
(fejléc logó, háttér színe, honlap tartalmának
elrendezése)
 Létrehozható oldalak száma: 5 db
 Facebook like gomb és komment lehetősége, meg
jelenítése az oldalon
 Youtube videó beágyazása
 Google térkép (pontos cím megjelenítése)
 Kapcsolat, elérhetőségek, nyitva tartás doboz
 Óra megjelenítése
 Fizetési lehetőségek megjelenítése ikonokkal
 QR kód létrehozása
 Vendégkönyv

 Képgaléria, képek feltöltése, elhelyezése szabadon
a honlap oldalainak felületén, képfeliratok szer
kesztése
 Szövegdobozok szabad elhelyezése a felületen,
azok könnyű szerkesztése
 HTML
 RSS
 Diavetítés, animációk
 Űrlapok
 Fájlfeltöltés
 Gombok elhelyezése
 Számológép

