
 �
 �  En seriøs hosting udbyder igennem YayHosting.dk og SurfSmart.dk
 �  Dansk support som er kompente til at besvare enten via. mail eller telefon! 

 Ressourcestærke servere placeret i Danmark med masser af nyt udstyr & backup

 �  
99.9% oppetid, PHP 7x, 2048MB PHP Memory Limit, Litespeed med cPanel

 �  
DDoS beskyttet netværk, Gratis SSL Certifikat og ekstra høj sikkerhed

 �  

 �  
Personlig og professionel support venter dig…
 �  
Få professionel rådgivning og vejledning når du skal bruge den.  
Vores kompetente og dygtige medarbejdere er klar til at hjælpe dig når  
tingene ikke fungerer som forventet. Vi svarer typisk inden for 15-30min. 
 
Vi hjælper også med sikkerhed og opdateringer - også selvom hjemmesiden  
er lavet af 3.part - Bare det er en Wordpress side/webshop.

Med en professionel hosting løsning
igennem SurfSmart får du:

Hos SurfSmart er god og ærlig service altid med i produktet

Priserne er angivet som engangsbetaling excl. moms.  
Vi giver desuden mulighed for at dele betalingen op i afdrag, så fremt dette ønskes. 

Adresse på Sevelvej 3, 7830 Vinderup - SurfSmart ApS CVR nummer 34721548 
Ring på 61 334 335 Skriv til kontakt@SurfSmart.nu Se vores hjemmeside www.SurfSmart.dk 

fra 45,-
excl. moms hver måned

 �
 �  Bestem selv prisen alt afhængig af produktets omfang - prøv gratis i 60 dage 
 �  Hosting & Webbureau samlet 1 sted - enkelt for dig! 

 Vi hjælper med alt opsætning af mail på telefoner osv.

Professionel 
Webhosting

Info!  Vi hjælper gratis 
med at flytte 

alt indhold fra 
den tidligere  

hosting udbyder

 � Vi står for teknik, hosting, backup samt sikkerhed. Der er ingen bindingsperiode! (opsig med 30 dages varsel)

Servere optimeret til WordPress!



Priserne er angivet som engangsbetaling excl. moms.  
Vi giver desuden mulighed for at dele betalingen op i afdrag, så fremt dette ønskes. 

Adresse på Sevelvej 3, 7830 Vinderup - SurfSmart ApS CVR nummer 34721548 
Ring på 61 334 335 Skriv til kontakt@SurfSmart.nu Se vores hjemmeside www.SurfSmart.dk 

Servere optimeret til  WordPress 
 Til virksomheder, som ønsker en  
dedikeret, hurtig og stabil WordPress 
hosting med minimale loadtider.  
 
Kom med på en designet platform 
specifikt til WordPress + Woocommerce, 
for bedst mulig performance. Hver eneste  
parameter er optimeret med henblik 
på den bedste og hurtigste WordPress 
oplevelse.   
 
 

Vi tilbyder også yderligere optimering af Woocommerce 

webshops eller WordPress sites efter behov.


