Hodnota domény ke dni 29.4.2011

č.1516

Doporučená tržní hodnota:
operatori.cz

300 000 CZK

Minimální: 150 000 CZK

Maximální: 400 000 CZK

Sumarizace operatori.cz
Koncovka: cz
Počet znaků: 9
# slov: 1
# pomlček: 0
Numerické znaky: 0

Odkazů: 0
Tvar: 0
Předpona: Ne
Přípona: Ne
Stáří: 1544 dní

Alexa rank: 3937700
Google Page Rank: 0
DMOZ Directory: Ne
Yahoo Directory: Ne
Seznam Srank: 60

Hledanost hlavního klíčového slova na Seznam.cz (rozšířená shoda): 127 / den
(přesná shoda): 0 / den
Počet výsledků hlavního klíčového slova na Google.com: 2930000

Doplňující informace: operatori.cz
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CENIK.CZ
Hodnota domény ke dni 29.4.2011

Doporučená tržní hodnota:

operatori.cz

300 000 CZK
č. 1516

O službě profesionální ohodnocení domény
a poradenství v oblasti prodeje a nákupu
doménového jména či projektu
Společnost Mercury Project s.r.o. (obchodní firma zapsaná v odd. C., vložka 48590 obchodního rejstř íku vedeného Městským soudem v
Praze, IČO: 25087410) (dále jen "Poskytovatel") je Poskytovatelem internetového serveru na internetové adrese http://www.cenik.cz
(dále jen "Cenik.cz").
Klientem Cenik.cz (dále jen "Klient") je jakákoliv fyzická či právnická osoba objednávající služby na internetové adrese
http://www.Cenik.cz.
Klient si objednáním této služby objednává analýzu minimálně jednoho doménového jména či projektu, kterou se Poskytovatel zavazuje
zpracovat s vyu žitím všech profesionálních znalostí a dovedností získaných dlouholetou úspěšnou praxí v oboru.
Výsledkem analýzy je doporučení ideální prodejní nebo kupní ceny doménového jména či projektu a zároveň odhad reálné hodnoty
doménového jména.
Doporučení probíhá formou telefonické či osobní konzultace či emailové sumarizace všech důležitých informací. Součástí této služby je
konzultace v oblasti potenciálního prodeje či nákupu konkrétního doménového jména či projektu. Doplňkem této služby je také tento
certifikát, se kterým Klient může volně disponovat. Tento certifikát může být použit jako podpůrný prostř edek v obchodním vyjednávání.
Nemůže být ovšem použit jako prostř edek vynucovací a nikdy nemůže nahradit plnohodnotné ocenění domény jako nehmotného majetku
znalcem ř ádně vedeným v Komoř e soudních znalců ČR např . pro účely auditu společnosti.
Poskytovatel poskytuje ohodnocení domény v dobré víř e v jeho př esnost a nezaujatost, s ohledem na aktuální situaci na trhu, s
př ihlédnutím k mnoha faktorům ovlivňujícím finální výsledek, mezi které patř í mimo jiné také př edešlé podobné transakce. Ohodnocení má
platnost v době vystavení a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za neočekávané změny trendů, neočekávané změny trhu či
zásahy vy šší moci.
Veškerá doporučení jsou na žádost Klienta serveru Cenik.cz a jsou pouze informativní.
Společnost Mercury Project s.r.o., Poskytovatel serveru Cenik.cz nenese jejich poskytnutím žádnou další zodpovědnost a nevzniká z nich
Klientovi Cenik.cz žádný právní nárok vůči společnosti Mercury Project s.r.o. či tř etím stranám.

www.cenik.cz

