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Vilkår for Intersolia Denmarks konsulentydelser  

 

1. Anvendelse 

 

1.1. Vilkårene gælder for Intersolia Denmark A/S’ levering af 

konsulentydelser. 

 

1.2. Forholdet mellem Intersolia Denmark og kunden regu-

leres kun af disse vilkår og eventuelle skriftlige aftaler 

mellem parterne.  

 

1.3. Intersolia Denmark services og produkter er beskrevet 

på intersoliadenmark.com og opdateres løbende.  

 

2. Betaling for konsulentydelser 

 

2.1. Intersolia Denmark fakturerer kunden for de leverede 

konsulentydelser i forhold til det faktisk medgåede tids- 

og materiale forbrug.  

 

2.2. Den anvendte tid til en opgaves udførsel registreres og 

afregnes ekskl. moms pr. påbegyndt kvarter.  

 

2.3. Intersolia Denmark har ret til dækning for ethvert ud-

læg, herunder for transport og ophold i forbindelse med 

opgavens udførelse. Tid anvendt på kørsel afregnes 

med 50 % af timesatsen for den pågældende konsu-

lent. Kørte km afregnes til statens takster.   

 

2.4 Intersolia Denmark fakturerer forbrugt tid ultimo hver 

kalendermåned eller ved opgavens afslutning, alt efter 

hvad der kommer først. Betalingsbetingelserne er 8 

dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling pålægges 

gebyr i henhold til fakturaen. 

 

3. Immaterielle rettigheder  

 

3.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, 

der opstår i forbindelse med Intersolia Denmarks udfø-

relse af konsulentydelser tilhører Intersolia Denmark. 

 

3.2. Intersolia Denmark er ikke ansvarlig for leverede kon-

sulentydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle 

rettigheder. Hvis Intersolia Denmark måtte blive mødt 

med påstand om leverede konsulentydelsers krænkelse 

af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden 

skadesløsholde Intersolia Denmark for ethvert tab og 

alle omkostninger. 

 

4.    Ansvar  

 

4.1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladel-

ser efter gældende ret. Ingen af parterne er ansvarlige 

for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, for-

tjeneste, tid eller goodwill. 

 

4.2. Intersolia Denmarks ansvar over for kunden kan i intet 

tilfælde overstige 100.000 DKK eller kundens samlede 

betaling de seneste 12 måneder, hvis dette beløb er la-

vere.  

 

5. Fortrolighed  
 

5.1. Ingen af parterne må viderebringe, bruge eller sætte 

andre i stand til at bruge hinandens erhvervshemmelig-

heder eller andre oplysninger uanset art, medmindre 

disse i allerede er offentligt tilgængelige. 

 

5.2. Parternes fortrolighedsforpligtelser gælder under sam-

arbejdet og uden tidsbegrænsning efter dettes ophør 

uanset årsagen til ophøret. 

 

6. Gældende lov og værneting  

 

6.1. Parternes samarbejde er underlagt dansk ret og enhver 

tvist mellem parterne skal afgøres med Københavns by-

ret som første instans. 
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