VILLKOR
Allmänna tjänster
Utskriftsdatum: 2018-09-11

1 Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för Pector AB:s tillhandahållande av konsulttjänster, om inte annat
uttryckligen har överenskommits mellan parterna.
De allmänna villkoren utgör således en del av det mellan parterna träffade avtalet.

2 Uppdragets omfattning
Pector AB ska tillhandahålla konsulttjänster, i enlighet med den uppdragsbeskrivning som framgår av
den avtalade specifikationen.

3 Avtalstid
Pector AB ska utföra tjänsten enligt överenskommen tidsplan, som grundar sig på en uppskattning av
tjänstens tidsåtgång.

4 Tjänstens genomförande
Tjänsten ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
Pector AB får utan Kundens särskilda medgivande anlita kvalificerade underkonsulter
vid tjänstens utförande samt vid behov byta underkonsult under avtalstiden.
Parterna ska samarbeta och vid behov samråda vid tjänstens utförande. Kunden ska tillse att han har
den personal tillgänglig som behövs för att Pector AB skall kunna utföra uppdraget.
Kunden ska lämna Pector AB och bolagets underleverantörer tillgång till lokaler, maskiner,
programvara, licenser och andra verktyg samt fristående test-, utvecklings- och produktions- miljöer,
som är erforderliga för tjänstens genomförande. Vidare ska Kunden tillhandahålla den information
och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt i övrigt utföra överenskomna
åtgärder.

5 Ersättningsformer
Om inte annat skriftligen överenskommits, ska tjänsten utföras i löpande räkning
enligt Pector AB s vid varje tid gällande prislista.
Även Pector AB s kostnader för uppdragets utförande, exempelvis reskostnader, debiteras enligt
faktisk kostnad.

6 Betalning
Utförs tjänsten i löpande räkning, har Pector AB rätt att få betalt 2 gånger per månad för utfört och
redovisat arbete.
För kostnader har Pector AB alltid rätt att få ersättning löpande.
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7 Dröjsmål med betalning
Betalar Kunden inte i rätt tid, har Pector AB rätt att erhålla 8 % + aktuell referensränta i
dröjsmålsränta från fakturans förfallodag.
Pector AB har även rätt till ersättning enligt lag för skriftlig betalningspåminnelse samt för eventuell
inkassokostnad.
Vidare har Pector AB även rätt att tills vidare avbryta sitt arbete till dess Kunden erlagt betalning i
enlighet med de fakturor som har förfallit till betalning samt ställt betryggande säkerhet eller betalat
förskott för framtida betalningar för Pector AB:s fortsatta arbete.

8 Lojalitet
Kunden förbinder sig att under tiden för uppdragets utförande samt för en tid av två (2) år därefter
inte anställa eller söka anställa någon ingående i Pector AB:s personal som är/var anställd vid tiden
för uppdragets utförande, eller lämna personligt uppdrag till sådan person. Skulle detta ske har
Pector AB rätt att erhålla två (2) prisbasbelopp av Kunden.

9 Rätt till resultat
Om inte annat har avtalats har Pector AB upphovsrätt och all annan rätt till resultatet av uppdraget
och Kunden erhåller endast en rätt att för eget bruk utnyttja resultatet samt att vid det egna
nyttjandet mångfaldiga och modifiera det. Denna Kundens rätt är inte exklusiv.

10 Övrigt förtida upphörande
Kunden har rätt att utan angivande av skäl säga upp Pector AB:s uppdrag till upphörande. Denna rätt
gäller dock inte redan genomförda delar. Pector AB ska om så sker, få ersättning för utfört arbete och
havda kostnader fram till uppsägning.
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11 Sekretess
Skyddet för våra Kunders personliga uppgifter och uppgifter om affärsidéer, företagsinformation och
andra uppgifter som berör vårt uppdrag är viktigt för Pector AB.
Pector AB skall se till att Pector AB:s personal inte lämnar konfidentiell information till utomstående.
Det är Pector AB:s ansvar att se till att personal som kan antas komma i kontakt med konfidentiell
information åtar sig att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Pector AB enligt
detta avtal.
Pector AB ansvarar för att se till att behandling av våra kunders personuppgifter behandlas på ett
ansvarsfullt sätt enligt Pectors ”Integritetspolicy” avseende personuppgiftsbehandling. Pector AB har
förbundit sig att behandla personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med ett
signerat personuppgiftsbiträdesavtal.
Undantag kan göras om Pector AB enligt beslut av domstol, enligt gällande lag eller annan författning
är skyldig att överlämna information till domstol eller annan myndighet.
Pector AB är medvetna om att i de fall Kunden är börsnoterad då lyder under finansinspektionens
regler avseende insiderinformation.

12 Force majeure och övrigt hinder
Utöver vad som anges ovan är parternas ansvar begränsat enligt följande.
Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hans kontroll, såsom eldsvåda,
naturkatastrof, arbetskonflikt, sjukdom o.d., som han inte skäligen kunde förväntas ha förutsett vid
avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av
att hans underleverantör förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av omständigheter
som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för
prestation och befrielse för andra påföljder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt
detta avtal.
Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten
att hinder föreligger samt varför.
Part äger dock alltid rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpartens fullgörande
av viss förpliktelse försenats med mer än två (2) månader.
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13 Tvist
Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka
lösa tvisten genom en uppgörelse i godo.
Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige.

14 Standardprislista
Restidsersättning samt milersättning utgår från Pectors kontor på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg och
avser resor utanför Göteborg (031-området). Övriga eventuella reskostnader debiteras med faktisk
kostnad.
Ordinarie arbetstid är vardagar mellan 08-17. För överenskommen konsultinsats lördag, söndag,
helgdag samt vardag före 06 och efter 20 debiteras 100 % övertidsersättning.
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