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Vilkår og Betingelser – Indretningsforslag (Lejer) 
 

 
1. Generelt 
Forretningsbetingelserne gælder for aftaler omkring indretningsforslag, du som kunde indgår med 

Lokalebasen.dk A/S. CVR-nr.: 31627877. Svanevej 22, 2. sal. 2400 København, Danmark. Tlf.: +45 7020 
0814. E-mail: info@lokalebasen.dk. Hjemmeside: www.lokalebasen.dk.  

 
Denne onlineydelse udbydes i samarbejde med KARASHETSKYY Architects. Hjemmeside: 

www.karchitects.com.ua/en/  
 

2. Ydelser 
Formålet ved denne ydelse er at tilbyde køber et indretningsforslag til et givent lejemål fra 

Lokalebasen.dk. Ved hjælp af en række specifikke spørgsmål udarbejdet af Lokalebasen.dk A/S, vil køber 
specificere sine behov til et indretningsforslag, som herefter bliver videregivet til KARASHETSKYY 

Architects. Selvsamme information bliver brugt af KARASHETSKYY Architects til at udarbejde første 
forslag. Herefter vil køber have mulighed for at tilføje rettelser til første forslag, som så vil blive efterlevet 

af KARASHETSKYY Architects til at levere det endelige forslag. Rettelser til første forslag skal modtages fra 
kunden inden 8 dage efter det første forslag blev afsendt. 

 
Det er kun første retterunde, som er inkluderet i denne pris. Se mere under priser.  

 

3. Levering 
Det digitale leveringsforslag bliver leveret som en plantegning i en PDF-fil. Denne bliver sendt til køber 

via den oplyste e-mailadresse. Køber modtager original plantegning, møbleret plantegning, 3D 
plantegning og oversigt over størrelser på rummene.  

 

4. Priser 
Priserne pr. indretningsforslag er som følger. Alle priser er ekskl. moms. 
 

      Lejemålets størrelse i m2             Pris pr. indretningsforslag 

• 0 – 500 m2 1.275 kr.  

• 501 – 1.500 m2      2.450 kr.  

• Over 1.500 m2       

 

Køber modtager pris til accept forinden at indretningsforslaget 
udarbejdes. 

 
De ovenstående priser dækker første udkast, det efterfølgende udkast baseret på rettelser tilføjet af køber 

samt levering af det endelige produkt.  
 

Prisen dækker én gratis retterunde, hvor køber herefter modtager det endelige forslag. Ønskes yderligere 
assistance, kan dette tilkøbes for kr. 425 kr./ time ekskl. moms. 

 

5. Betalingsbetingelser 
Betalingsbetinger for køber er 15 dage. 

Køber accepterer, at fakturaer og rykkergebyrer sendes pr. e-mail til den af købers oplyste e-mailadresse, 
med mindre andet er aftalt.  
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6. Ophavsret 
Lokalebasen.dk A/S har udarbejdet al tekst til formularen. KARASHETSKYY Architects har udarbejdet 

indretningsforslaget sendt i form af en plantegning. Denne er beskyttet af ophavsretsloven og må derfor 
ikke – hverken helt eller delvist – distribueres eller mangfoldiggøres uden forudgående skriftlig tilladelse 

fra Lokalebasen.dk A/S.  
 

7. Formål ved og opbevaring af data 
Køber accepterer, at Lokalebasen.dk videregiver data til KARASHETSKYY Architects, samt til udbyderen af 

det pågældende lejemål, der sendes et indretningsforslag på. Videregivet data inkluderer de fire 
kontaktoplysninger:  

• Navn 

• Firmanavn  

• Tlf. nr. 

• E-mail 
 

Herunder gælder yderligere vores betingelser for videregivelse af oplysninger. Mere herom kan findes 
under vores privatlivspolitik.  

 

8. Ansvarsfraskrivelse 
Hverken Lokalebasen.dk A/S eller KARASHETSKYY Architects kan gøres ansvarlige for fejl eller mangler 
vedrørende udvikling og drift af denne online-service eller for fejl og mangler ved formularen eller 

indhold - det være sig herunder økonomiske som ikke-økonomiske tab af enhver art.  
 

Dette gør sig også gældende i forbindelse af forlagt materiale (PDF-fil m.m.). 
 

9. Indsigt og klager 
Ved eventuelle mangler eller klager ved og omkring varen bedes køber henvende sig til Lokalebasen.dk 
A/S, hvor dette vil blive løst. Hvis det ikke kan løses mellem Køber og Lokalebasen.dk A/S, henvises der til 

Center for Klageløsning. 
 

10. Fortrydelsesret 
Ved at afkrydse ”accepter” til vilkår og betingelser ved bestilling accepterer køber at fraskrive sig 

fortrydelsesretten på denne service, jf. Forbrugeraftaleloven §18.  
 

11. Lovvalg og værneting 
Tvister vedr. aftalen skal afgøres ved Københavns Byret i henhold til dansk ret. 
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