SARDE
Kontrakt: Webshop Ydelser- S. 1

Kontrakt: Tillægsarbejde til Skræddersyet Hjemmeside
Denne kontrakt er indgået mellem:
Sarde.dk
Kontaktperson:__________________
CVR.nr: 42998176
Frankrigsgade 50, 2132300 København S

Firma: _________________________________
Kontaktperson: __________________________
CVR.nr: ________________________________
Adresse:________________________________
Postnr. & By:____________________________

Herefter benævnt:
Leverandøren

Herefter benævnt:
Kunden

1.1 – Generel Arbejdsbeskrivelse
Kunden bestiller ydelsen ’Webshop Ydelser’. En detaljeret beskrivelse af arbejdsindholdet i
ydelsen kan ses i bilag 1.
1.2 - Pris & rabatter
Totalprisen for ’Webshop Ydelser’ er 6500kr.
Hvis Kunden bestiller og betaler for en periode på min. 1 år med planen ’cPanel Economy’,
’cPanel Deluxe’ eller ’cPanel Ultimate’ inden for 2 arbejdsdage efter at Kunden har underskrevet
og sendt nærværende kontrakt til Leverandøren via formularen på https://sarde.dk/modtagetordre/, så vil Kunden få 100% rabat på ydelsen ’Webshop Ydelser’, som således vil koste 0kr.
Tilbuddet er betinget af at Kunden ikke opsiger planen inden for en periode på minimum 1 år.
1.3 - Betalingsbetingelser og betalingsdeadlines
Kunden får tilsendt en e-mail med en faktura for ’Webshop Ydelser’, efter resultatet af ydelsen
’Webshop Ydelser’ er leveret til kunden. Kunden har 8 dage til at betale fakturaen via en bankoverførsel. Hvis fakturaen ikke betales inden for 8 dage, tillægges en rykkerrente på 10% pr.
uge.
1.3 – Deadlines
Deadline for Leverandørens levering af ’Webshop Ydelser’ er højest 24 dage efter kontrakten
er underskrevet af Kunden og sendt til Leverandøren.
Underskrift
Denne aftale omfatter denne tillægsaftale (nærværende dokument) samt en detaljeret
arbejdsbeskrivelse som ses i bilag a.
Derudover er denne aftale en tillægsaftale om tillægsarbejde til ’Kontrakt: Skræddersyet
Hjemmeside’ som blev indgået d.__/__/____ imellem Leverandøren & Kunden. Nærværende aftale
for tillægsarbejde er også omfattet af både hovedaftalen, den detaljeret arbejdsbeskrivelse (bilag
1) og standardbetingelserne (bilag 2) som de fremgår af og beskrives i ’Kontrakt: Skræddersyet
Hjemmeside’.
Dato: ___ /___ / _____

Dato: ___ /___ / _____

_______________________________

______________________________________________

Leverandør:______________________

Kontaktperson (Kunde): __________________________
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SARDE
Kontrakt: Webshop Ydelser- S. 2

Detaljeret Arbejdsbeskrivelse (Bilag a)
Yderligere en times planlægning
Den ekstra times planlægning er fordelt som
følgende:
Der afsættes yderligere 30 min. til afholdelse af
det i forvejen 30 min. lange ’Intromøde’, som
beskrives detaljeret i hovedaftalen i bilag 1.
Der afsættes yderligere 30 min. til gennemførsel
af den i forvejen 30 min. lange ’Yderligere
Kommunikation’, som beskrives detaljeret i
hovedaftalen i bilag 1.

processen en samlet tid på 3 timer, vil de
resterende timer blive behandlet i henhold til
aftalen om tillægsarbejde som den fremgår af
hovedaftalen i bilag 1. Derudover påhviler det (jf.
Bilag 2 i hovedaftalen, paragraf 2.2), selv kunden
at betale for evt. plugins og andet software.
Kunden skal f.eks. selv betale for eventuelle
udgifter i forhold til plugins, f.eks. påhviler det
kunden selv at betale for Bookly Pro, hvis kunden
ønsker at Leverandøren konfigurere dette plugin
og det påhviler ligeledes Kunden selv at betale
for evt. betalings-løsnings-plugins.

Alt i alt, taget både hovedaftalen og denne
tillægsaftale i betragtning, vil ’Intromødet’ derfor
være 1 time langt og ’Yderligere Kommunikation’
kan tage op til 1 time.
Yderligere 5 sektioner
Leverandøren leverer yderligere 5 sektioner. De
yderligere 5 sektioner kan f.eks. være en kasse-,
kurv-, produktsortiment-, modtaget-ordre eller
produkt-skabelons-sektion. Definitionen af en
sektion beskrives detaljeret i hovedaftalen i bilag
1. Leverandøren opsætter hverken enkeltprodukter i WooCommerce eller enkelt-ydelser og
ydelses-udbydere i Bookly, medmindre dette
aftales i særskilt kontrakt om tillægsarbejde, i
henhold til aftalen om tillægsarbejde som den
fremgår af hovedaftalen i bilag 1. Leverandøren
kan derimod, i WooCommerce, benytte en af
Kundens 5 sektioner, til at lave en produktskabelon som automatisk bliver anvendt når
Kunden opretter et nyt produkt i WooCommerce.
Leverandøren sender en guide til Kunden, om
hvordan Kunden opretter nye produkter i
WooCommerce eller hvordan Kunden opretter nye
enkelt-ydelser og ydelses-udbydere per mail.
Konfigurations af shop eller booking-system
Leverandøren opsætter og konfigurerer enten
pluginet WooCommerce (et shopplugin), Bookly
(gratis version) eller Bookly (pro). Leverandøren
konfigurerer og opsætter to betalings-muligheder
(og én leveringsmulighed ved valg af
WooCommerce). De to betalingsmuligheder og
den evt. leveringsmulighed som leverandøren
opsætter og konfigurerer, er begrænset til hvad
der kan lade sige gøre inden for pluginudbydernes kontrolpaneler - uden brug af custom
kodning.
Konfigurations-processen af pluginsne kan aldrig
overstige 3 timer. Overstiger konfigurations-
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