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FORRETNINGSBETINGELSER
Disse forretningsbetingelser gælder ved køb af ydelser og varer fra:
Archon ApS (herefter Archon)
Falkoner Alle 13, 1. sal
2000 Frederiksberg
CVR. nr. 39 26 06 97

1 GENERELT
1.1

Archon tilbyder et bredt udvalg af serviceydelser inden for videoproduktion af e-learning samt
konsulentydelser inden for styring af LMS og lignende.

1.2

De nævnte ydelser er omfattet af disse forretningsbetingelser. Disse forretningsbetingelser gør
sig ikke gældende for køb af e-kurser fra learning.archon.dk

2
2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

BETINGELSER
Med mindre andet er skriftligt aftalt beregnes vores honorar ud fra en række forskellige
parametre, herunder:
Hvor meget tid vi har brugt på opgaven
Hvilke af vores konsulenter der har været med til at løse opgaven
Hvor omfattende eller kompleks opgaven er
Hvorvidt opgaven er udført under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid
Hvor meget ansvar, der er forbundet med at løse opgaven
Hvilken resultat der er opnået.

2.2

Som udgangspunkt gælder en timesats på 800 kroner per time ekskl. moms, som dog
modificeres af ovenstående punkter. Eksempelvis er timesatsen fordoblet mellem klokken 22
og 06 på hverdage, samt weekender og helligdage, hvis dette skyldes at din opgave haster, og
vi derfor er tvunget til at arbejde uden for normal tid.

2.3

Hvis opgaven kræver at vi er mere end 50 km væk fra kontoret betaler køber for
rejseomkostningerne. Hvis opgaven medfører overnatning afholder køber omkostningerne til
dette.

2.4

Hvis vi har aftalt fast pris eller estimeret prisen for en opgave, er denne pris betinget af, at
opgaven afsluttes inden for den forudsatte tid og at der ikke opstår omstændigheder, som
besværliggør opgavens løsning og som vi ikke med rimelighed burde kunne forudse. Vi er dog
forpligtet til at orientere dig med det samme, hvis vi kan se, at en fast pris ikke kan holdes eller
hvis en estimeret pris overskrides med mere end 20 %.
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2.5

Vi afregner som udgangspunkt altid, når en sag afsluttes. Hvis en sag løber over et månedsskifte,
kan der afregnes efter slutningen af hver måned. I øvrigt afregnes der, når sagens forløb giver
anledning til det, eksempelvis ved delleverancer. Visse ydelser faktureres forud. Vi er berettiget
til kun at fremsende faktura pr. email. Særlige krav vedrørende afregning fra klienten, herunder
om elektronisk afregning eller om et antal kreditdage er alene gældende, såfremt de er skriftligt
accepteret af Archon.

2.6

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Fakturaer vedrørende udlæg forfalder
dog til betaling ved modtagelsen.

2.7

Vi hemmeligholder alle oplysninger, som vi modtager, medmindre vi ifølge loven er forpligtet
til at udlevere oplysningerne. Vi vil om muligt orientere dig senest samtidig med, at vi udleverer
oplysningerne til tredjemand.

2.8

Vi overholder persondatalovens regler. Du er altid velkommen til at rette henvendelse og høre,
hvilke oplysninger, vi har om din virksomhed.

2.9

Enhver sag mod Archon skal anlægges ved Retten på Frederiksberg og afgøres efter dansk ret.
Dette gælder selvom klienten er udenlandsk og/eller ydelsen skal anvendes i udlandet eller
forårsager skade der.

2.10 Vi er berettiget til at udtræde af en opgave, hvis der er forfaldne, ubetalte tilgodehavender hos
dig eller hvis et opkrævet depositum ikke er betalt. Vi forbeholder os endvidere at udtræde,
hvis en opgave efter vores opfattelse ikke skaber værdi for dig eller såfremt du ikke yder den
for opgavens løsning fornødne bistand.
2.11 Som kunde giver du og din virksomhed samtykke til, at Archon må offentlige følgende materiale
på vores hjemmesider som reference: Et klip på op til 5 minutter af det produkt vi har leveret
til jer samt jeres navn og logo.
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