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4. Ersättning
För Produktionen utgår arvode i enlighet med vad som nedan anges. Arvode anges
exklusive mervärdesskatt. (Kryssa för ett av nedanstående alternativ:)
För Produktionen utgår ett fast arvode om……………. SEK
För Produktionen utgår löpande arvode enligt Leverantörens timtaxa ………..SEK
• Rapportering ska ske till Kunden efter ………….timmar.
• Det totala löpande arvodet ska inte överstiga …………SEK
För Produktionen utgår arvode i enlighet med Uppdragsbeskrivning, bilaga 1.
För Produktionen utgår arvode enligt följande: (ange alternativ
arvodesberäkning)………………………………………….
5. Betalningsvillkor
Betalningsvillkor för arvode anges nedan. (Kryssa för ett av nedanstående alternativ:)
Betalning av fast arvode erläggs kontant mot faktura enligt följande:
• 50% vid avtals ingående
• 50% när Produktionen har levererats
Betalning av fast arvode erläggs månadsvis i efterskott med belopp som
motsvarar arvodet delat med antal månader under vilka Produktionen enligt
Tidsplanen produceras.
Betalning av löpande arvode erläggs månadsvis i efterskott mot faktura.
Betalning av arvode erläggs enligt följande: (ange alternativ arvodesberäkning)
6. Övriga villkor
För Produktionen gäller tilläggsvillkor till detta avtal enligt bilaga ……..
Projektansvarig för Leverantören är:

Projektansvarig för Kunden är:

Avtalet är upprättat i två (2) exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
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