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1 Konsulentydelser 

Der henvises til de generelle forretningsbetingelser.  

Kan inkludere, men er ikke begrænset til: 

• Rådgivning/analyse 

• Uddannelse 

• Softwareudvikling 

• Konfiguration 

Hvis kunden har tilkøbt konsulentydelser, leveres disse efter nedenstående beskrivelser og betingelser. 

Den specifikke ydelse der måtte være tilkøbt af kunden, er angivet i ordrebekræftelse eller lignende. 

2 Ansvar og forpligtelser 

Alle konsulentydelser leveres som indsatsforpligtelser på medgået tid, medmindre andet konkret aftales. 

Konsulenten udfører konsulentydelserne i henhold til ordrebekræftelsen på den aftalte tid, på en fagmæssigt 

korrekt måde og med den kvalitet, som kan forventes af en konsulent med tilsvarende baggrund og erfaring.  

Konsulentydelserne planlægges og tilrettelægges af EVIATEC og kunden, jf. nærmere i ordrebekræftelsen. 

EVIATEC og kunden fastlægger således en tidsplan, lokation og opgavebeskrivelse for opgavens udførelse 

under hensyntagen til konsulentydelsernes art og omfang samt kundens behov.  

EVIATEC kan frit vælge, hvilke personer der skal forestå den praktiske udførelse af arbejdet under forudsæt-

ning af, at den pågældende person er kvalificeret til at levere konsulentydelsen. 

EVIATEC skal på regelmæssig basis meddele kunden om omfanget af afholdte timer. 

Udførelsen af opgaven for kunden begrænser ikke EVIATEC i at påtage sig opgaver for andre kunder. 

3 Omkostninger 

EVIATEC og kunden afholder egne omkostninger i forbindelse med udførelsen af konsulentydelserne, dog 

med følgende undtagelser. 

Rimelige og nødvendige udgifter til  

• konsulenternes kørsel til og fra kunden faktureres efter statens gældende takster, 

• anden transport, diæter, dvs. udgifter til kost og logi, og materialer faktureres efter bilag. 


