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1 Anvendelsesområde  

1.1 Medmindre andet er skriftligt og 
udtrykkeligt aftalt, finder nedenstående 
vilkår og betingelser (herefter 
"Betingelserne") anvendelse på produkter og 
tjenesteydelser vedrørende 
energibesparelser, som leveres af EIQ Energy 
Intelligence ApS (herefter ”EIQ”). 

 
2 Tilbud, ordre og accept  

2.1 Tilbud fra EIQ er bindende i 2 måneder fra 
tilbuddets dato, medmindre andet er anført i 
tilbuddet, og falder derefter bort. 

 
2.2 Kundens ordrer og bestillinger er kun 

bindende for EIQ, når kunden har modtaget 
skriftlig ordrebekræftelse.  

 
2.3 Det påhviler kunden at kontrollere 

ordrebekræftelsen ved modtagelsen af 
denne, og senest tre dage efter modtagelsen 
at give skriftlig meddelelse til EIQ om 
eventuelle fejl eller mangler i 
ordrebekræftelsen. 

 
3 Priser 

3.1 Alle priser er i danske kroner og er eksklusive 
moms og andre skatter og afgifter. 

 
3.2 Såfremt der ikke er truffet aftale om andet 

mellem parterne, faktureres EIQs ydelser 
efter medgået tid til de takster, som fremgår 
af ordrebekræftelsen. 

 
3.3    EIQ forbeholder sig ret til at ændre sine 

priser og takster med virkning for fremtiden. 
Gældende priser og takster reguleres én gang 
årligt. 

 
3.4 Udlæg afholdt af EIQ, herunder udlæg til 

transport, materiale og underleverandører, 
faktureres kunden. 

 
4 Fakturering og betaling 

4.1 Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra 
fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes 
renter i overensstemmelse med renteloven. 
 

4.2 Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal 
tilskudsmodtager udstede og fremsende 

faktura til EiQ senest 3 måneder efter 
modtagelse af dateret fakturaanmodning 
ellers bortfalder muligheden for at få 
tilskuddet udbetalt. 
 

5 Indberetning af energibesparelser 

5.1 Hvis der mellem EIQ og kunden er indgået 
aftale om overdragelse af energibesparelser 
til et net- eller distributionsselskab, er 
kunden forpligtet til at underskrive de 
formularer, blanketter m.v., og fremsende 
dokumentation, der er nødvendig for 
overdragelsen af energibesparelserne til net- 
eller distributionsselskabet og for net- eller 
distributionsselskabet indberetning til 
myndighederne. 

5.2 Hvis der mellem EIQ og kunden er indgået 
aftale om overdragelse af energibesparelser 
til et net- eller distributionsselskab, 
overdrager kunden samtlige af sine 
rettigheder til de i aftaleperioden opnåede 
energibesparelser, herunder retten til 
indberetning af energibesparelserne. 
Kunden indestår samtidig for at kunne 
disponere over energibesparelserne, og ikke 
at have indgået aftale med tredjemand om 
rettighederne hertil. 

5.3 Net- eller distributionsselskabet er til enhver 
tid berettiget til helt eller delvist at overdrage 
realiserede energibesparelser, eller 
rettigheder til andre net- eller 
distributionsselskaber. 

6 Ansvar, mangler og produktansvar 

6.1 EIQ er ansvarlig for den ydede rådgivning i 
henhold til dansk rets almindelige regler, og 
EIQ er forsikret gennem Danske Bank.  

6.2  EIQs ansvar for eventuelle tab, som EIQ er 
ansvarlig for i henhold til dansk ret, og som 
kan tilskrives EIQs arbejde, er imidlertid 
begrænset til et beløb svarende til honoraret 
for den pågældende opgave eller et 
maksimalt beløb på kr. 10.000. Eventuel 
erstatning til en kunde kan ikke overstige kr. 
10.000 i relation til alle krav, som kunden 
har fremsat inden for et kalenderår. 
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6.3  Ved audit og granskning af projekter står EiQ 
gerne til rådighed for gennemgang af 
beregningsmodel og datagrundlag. 

6.3  EIQs ansvar for skade omfatter alene direkte 
tab, således at følgeskader og ethvert 
indirekte tab, herunder driftstab, manglende 
opnåelse af tilskud, manglende realisering af 
beregnede besparelser, tab af data eller 
goodwill, ikke er omfattet af EIQs ansvar. 

 
7 Immaterielle rettigheder 
 
7.1  Kunden får de nødvendige brugsrettigheder 

til EIQs leverancer, men EIQ bevarer de 
ophavsretlige rettigheder og andre 
immaterialrettigheder til rapporter, 
tegninger, illustrationer, 
beregningsmodeller og andre metoder og 
materiale udviklet, designet, produceret eller 
på anden måde skabt af EIQ i løbet af den 
periode, hvor EIQ har rådgivet kunden. 

 
8 Force Majeure 

8.1 Hverken EIQ eller kunden er ansvarlig for 
forsinkelse og mangler m.v., for så vidt disse 
skyldes forhold, der ligger uden for partens 
kontrol og som parten ikke burde have taget 
i betragtning ved aftalens indgåelse ("force 
majeure"). 

 
8.2 Force majeure ved forsinkelse kan højest 

gøres gældende med det antal arbejdsdage, 
som force majeure-situationen varer.  

 
8.3 Såfremt en tidsfrist for EIQ udskydes på 

grund af force majeure, udskydes de 
betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende, 
uden at EIQ har krav på renter. 

 
9 Tavshedspligt 

9.1 EIQ og kunden skal iagttage ubetinget 
tavshed med hensyn til opgavens forløb, 
resultatet af undersøgelserne (herunder 
beregninger, rapporter m.v.) og dele heraf 
både under opgavens udførelse og efter 
opgavens afslutning. Kunden må ikke 
videregive de oplysninger, som er omfattet af 
Betingelsernes pkt. 7.1. 

 

9.2 EIQ kan dog overdrage de oplysninger, som 
er beskrevet i afsnit 9.1 til sine 
samarbejdspartnere, herunder net- eller 
distributionsselskaber. 
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10 Ophør 

10.1 Aftalen kan opsiges af EIQ med 1 måneders 
varsel, til udløb den 1. i en måned. 
 

10.2 Dansk rets almindelige regler om 
ophævelsesbeføjelser i anledning af en parts 
væsentlige misligholdelse, finder 
anvendelse, idet kunden alene kan ophæve 
aftalen, hvis EIQ ikke har afhjulpet manglen 
senest 14 dage efter at have modtaget 
påkravsskrivelse fra kunden. 

 
11 Ændringer  

11.1 Betingelserne kan ændres af EIQ med 
virkning for fremtiden uden forudgående 
varsel. 

12 Lovvalg og værneting 

13.1  Ansvaret i forbindelse med EIQs rådgivning 
er underlagt dansk ret. 

13.2  Eventuelle tvister mellem EIQ og kunden, 
skal behandles ved Retten i Helsingør. 


