Fakturering og priser 2019
Fakturering
Som udgangspunkt fakturerer Magenta månedligt på udviklingsopgaver, serviceaftaler og
abonnementer.
Ved fastpriskontrakter aftales fakturering ved kontraktunderskrivelse.
Ønsker man fakturering med andre intervaller, fx. kvartalsmæssigt, kan man indgå en aftale med
Magenta. Man kan også bestille klippekort, som faktureres med samme rabat som anført nedenfor.
Fast timepris med rabat
Magentas timepris er DKK 1.300 (pr. 1. januar 2019).
Baseret på kundens samlede årlige forbrug opnår kunden en rabat, der følger denne trappe.
Timetal
Trin 1 - 1-99 timer
Trin 2 - 100-250 timer
Trin 3 - 251-500 timer
Trin 4 - 501-1.000 timer
Trin 5 - 1.001-2.000 timer
Trin 6 ≥ 2.001 timer

Rabatsats
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25 %

Timepris
DKK 1.300
DKK 1.235
DKK 1.170
DKK 1.105
DKK 1.040
DKK 975

Priser gælder for kundens samlede engagement
Magenta koordinerer internt kundens samlede engagement, således at kundens samlede timeforbrug på
alle løsninger og services tæller med i rabatten.
Ved årets start estimeres det årlige timeforbrug, og rabatsatsen fastlægges på baggrund af estimatet.
Rabatten gælder det samlede timeforbrug.
Hvis de fakturerede timer er færre end det estimerede timeforbrug, og de fakturerede timer som følge
heraf ikke overstiger det forventede rabattrin, efterfakturerer Magenta differencen.
Hvis de fakturerede timer er flere end det estimerede timeforbrug, og de fakturerede timer som følge
heraf overstiger det forventede rabattrin, får kunden enten en kreditnota på differencen, eller også starter
det efterfølgende år med det timetal, som er 'i overskud' fra det foregående år, hvorved rabatsatsen bliver
højere.
Eksempel: Det estimerede timeforbrug i 2019 er 900 timer, og årets timepris er DKK 1.105. Det reelle
timeforbrug i 2019 bliver 1.200 timer. Der er to muligheder:
1. Kunden modtager en kreditnota på differencen på DKK 65/time X 1.200 timer, i alt DKK
78.000
2. Kunden starter 2020 med et rabatgivende timetal på 300 (differencen mellem estimeret og reelt
timeforbrug). Hvis timeforbruget i 2020 estimeres til 800 timer, får kunden en timepris på DKK
1.040, fordi 300 + 800 timer = 1.100 timer, hvilket udløser en lavere timepris end 800 timer.

