
 

 

 

 

 

BILAG 1:VEDERLAG OG TIMEPRISER 

 

1. ABONNEMENTSPRISER PR. MDR – VISMA CASE  

 

 

Antal brugere 1-20 21-50 51 - 100 101-250 251- 500 500-1.000 

Servicevederlag       

Fuld pakke, per bruger* 300 200 150 110 80 60 

Hostning        

Vismas miljø  200 500 1.250 3.125 6.250 12.500* 

Eget miljø** (etablering 

20.000) 

6.000 6.000 6.000 6.000 8.500 8.500 

Alle priser er eksklusiv moms 

* Antal brugere udregnes ud fra det højst antal interne brugere inden for en afregningsperiode. 

** Miljøet er baseret på et standard miljø opdelt på henholdsvis en web server, en storage server 

samt en Index/search server. Andre typer af setup vil påvirke kundens etablerings- og månedlige 

omkostninger.  

Et Miljø indeholder 10 GB storage. Yderligere storage kan tilkøbes for kr. 2 per GB per måned.  

 

 

Valgte antal brugere 1 

Hosting Vismas miljø 

 

1. TIMEPRISER  

 

Timepris (Undervisning, brugersupport, integration, tilretning af løsning m.v.) 

Lokale Ressourcer 900 kr. 

Offshore Ressourcer 500 kr. 
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2. BETALINGSVILKÅR 

Fakturaer forfalder til betaling 20 Dage efter fakturadatoen.  

Abonnementsvederlag faktureres månedssvis forud. 1. gang umiddelbart efter Aftalens indgåelse,          

medmindre andet fremgår af Aftalen.  

Timebaserede opgaver faktureres månedligt bagud. 

Forsinkede betalinger forrentes med 2% pr. måned. Undlader Kunden at betale et skyldigt vederlag              

vedrørende Løsningen trods forudgående skriftligt påkrav på mindst 10 Dage, er Visma endvidere             

berettiget til at lukke for Kundens adgang til Løsningen indtil betaling har fundet sted og/eller efter                

Vismas valg at ophæve Aftalen uden yderligere varsel. 

Faste vederlag samt øvrige transaktionsbaserede vederlag for anvendelse af Løsningen kan ikke            

kræves refunderet i tilfælde af Aftalens opsigelse eller ophævelse. 

 

3. PRISTALSREGULERING 

Vismas priser, herunder timepriser, reguleres pr. 1. januar hvert år med den procentvise ændring i               

det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar             

1999, fra tidspunktet for den seneste regulering eller fastsættelse af afgiften og indtil oktober              

måned det foregående år. Ophører beregningen af nettoprisindekset, skal regulering foretages på            

baggrund af et andet indeks, der svarer dertil. 
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