KONSULENTAFTALE
(Specimen)
mellem
Center for Sprogteknologi (CST)
Københavns Universitet
Og
Kunden (navn, adresse)
om levering af konsulentydelser efter regning fra Center for Sprogteknologi (CST).
Aftalens indgåelse
Leveranceaftalen indgås ved parternes underskrift nedenfor. Aftalen ophører når den sidste betaling
er modtaget.
Ændringer eller tillæg til denne aftale skal foretages skriftligt og godkendes af begge parter.
Konsulentydelsen
• Kundens specifikation af data og format
• CSTs estimat af timeforbrug (udfyldes af CST)
• Kontaktperson hos kunden
• Kontaktperson hos CST (udfyldes af CST)
Priser og betaling
Konsulentydelsen betales efter time- og materialeforbrug.
Timeprisen er 900 kr. pr. time ekskl. Moms.
CST's eventuelle udgifter til transport inden for hovedstadsområdet er indeholdt i timeprisen.
Omkostninger til transport, ophold og fortæring udenfor hovedstadsområdet viderefaktureres til
Kunden efter statens regler.
Evt. transporttid uden for hovedstadsområdet faktureres med 50% af timeprisen.
Fakturering sker efter arbejdets afslutning og levering til kunden i henhold til Købehavns Universitets
betalingsregler.
Faciliteter og værktøjer
Kunden stiller omkostningsfrit de for konsulenternes arbejde nødvendige data og anden information,
til CST's rådighed.
Fortrolighed
CST skal instruere sit personale om, at data vedrørende projektet og kundens forretning, der i
forbindelse med overgivelsen fra kunden til CST klart er specificeret som fortrolige, skal behandles
med mindst samme omhu og diskretion som CSTs egne fortrolige data. Denne forpligtelse vedvarer
indtil 1 år efter nærværende aftales ophør.
Dette gælder dog ikke for data, som er eller bliver offentligt tilgængelige, som allerede er i CST's
besiddelse uden tilsvarende fortrolighedspligt, som selvstændigt er udviklet af CST udenfor
nærværende aftales rammer, som retmæssigt er modtaget fra tredjemand, eller som vedrører generelle
ideer, begreber, know-how eller teknik angående databehandling.
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Fejl og mangler
CST er forpligtet til at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis indenfor EDBbranchen, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler.
Ansvarsbegrænsning
CST er ikke på nogen måde ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder også driftstab, tidstab
og tab af data som måtte følge af Kundens ibrugtagning af CSTs konsulentydelse.
Rettigheder
Alle rettigheder til originale materialer, herunder programmel og dokumentation, som udvikles
og/eller bearbejdes udelukkende for Kunden tilfalder Kunden. CST får dog en uigenkaldelig, ikkeeksklusiv, vederlagsfri licens til at anvende disse materialer på enhver måde.
I det omfang allerede udviklet programmel og dokumentation indgår i leverancen sker dette i henhold
til CST's til enhver tid gældende licensbetingelser og listepriser herfor.
Force Majeure
Ingen af parterne skal i henhold til denne aftale være ansvarlig overfor den anden part, hvis ansvaret
skyldes forhold, der ligger udenfor partens rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve
en aftale om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere en 90 dage som følge af sådanne
forhold.
Afgørelse af tvister - Dansk ret
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende nærværende leveringsaftale er hver af
parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved Det Danske
Handelskammers Voldgiftsret i overensstemmelse med de gældende regler herfor.

For Kunden

For CST

Dato:

Dato:

______________________________

_____________________________
Bente Maegaard, Direktør
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