
Vilken papperssort?

 vit 90 g  krämfärgad 90 g
 högglans 200 g
 (endast Premiumtryck)

Dina uppgifter som BoD:s avtalspartner

Digitalisering

Uppgifter om papper och färg

Mjukband

Med vilken   matt   glansig     strukturpräglad
skyddslaminering?

Inbunden bok kascherad

Med vilken skyddslaminering? matt   glansig     strukturpräglad 
Med vilken bokrygg?   rak rund med läsband
Trådbindning

Inbunden bok med skyddsomslag

Med vilken   orange  grå  grön
inbindningsfärg (efalin)?  blå  röd

Med vilken bokrygg?  rak rund med läsband
Med vilket skyddsomslag?  matt   glansig     strukturpräglad
Trådbindning

Häfte med stabila häftklamrar (endast Premiumtryck)

Spiralbunden bok (endast Premiumtryck)

Med vilken skyddslaminering?  matt   glansig     strukturpräglad

Till vilket försäljningspris?   kr (inkl. 6 % moms)

Försäljningspris e-bok    kr 

Tack för att du valt att ge ut din bok med BoD. Skicka beställningen till BoD tillsammans
med det undertecknade författaravtalet – om detta inte redan finns hos BoD –
manuskriptet och alla nödvändiga handlingar.

Titel

Förnamn, efternamn

Gatuadress, husnummer (inte postbox)

Land, postnummer, ort

Telefon dagtid E-post

BESTÄLLNING BoD COMFORT

Totalt antal sidor?
(måste vara delbart med fyra)

Färgsidornas placering i bokblocket?

Antal färgsidor i inlagan?

Standardtryck
Ett gott tryckresultat
till ett förmånligt pris.

(t.ex. 8; 29–32; 47. Det faktiska sidnumret i bokblocket är bindande,
inte den tryckta sidnumreringen.)
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2 499,00 kr

Spara formuläret på din dator innan du fyller i det.

Premiumtryck 
Klara färger.

Uppgifter om bokformat

Uppgifter om bokpärmstyper

Skanning av
manuskript               1 500,00 kr

Välj ett bland de olika bokformaten,
mätt enligt bredd x höjd:

För mjukband, spiralbundna böcker 
och inbundna böcker

  12,0 x 19,0 cm
  13,5 x 21,5 cm
  14,8 x 21,0 cm 
  15,5 x 22,0 cm standard-
  17,0 x 22,0 cm format
  17,0 x 17,0 cm
  21,0 x 15,0 cm 
  (liggande format)
  
  19,0 x 27,0 cm stor-
  21,0 x 21,0 cm format

  21,0 x 29,7 cm  maxiformat

Häfte

  14,8 x 21,0 cm (A5)
  21,0 x 29,7 cm (A4)



Checkliste und UnterschriftChecklista och underskrift

Speciella önskemål

Är författarnamnet en pseudonym?

med BoD-ISBN: utan ISBN:

Ja Nej

Titel

Undertitel

Författar-
namn

Lämna in en kort beskrivning av bokens innehåll (omslagstext) i digital form (Word-fil, inte PDF!),
max 200 ord löpande text. Denna text använder nätbokhandlare för att på ett säljande sätt
beskriva din titel på Internet.

Observera: Titeln måste ha ett ISBN för att den ska kunna säljas i bokhandeln.

ISBN (13 siffror):

Plats, datum: 

Manuskriptet (inlagan) har sparats i PostScript-, Word- eller PDF-format och levereras som en enda fil.
Omslaget har en upplösning på min. 300 dpi och har sparats som PDF-, PostScript- eller TIF-fil.
Alla bilder och teckensnitt är inbäddade både i filen för inlagan och omslaget.

På alla handlingar står författarens namn och bokens titel väl synliga.

Författaravtalet är bifogat och har undertecknats.

Författarens underskrift:

Juridisk information:
I denna beställning ingår produktionen av en tryckförlaga och ett visningsexemplar, samt en startupplaga på fem tryckta 
exemplar efter godkännande av visningsexemplaret. Godkänn visningsexemplaret när du ingår bokavtalet, till den mån 
du godkänner avtalet. Ändringar som görs innan publikationen har godkänts har till följd att det möjligtvis kan uppstå 
nya kostnader. Ändringar som görs efter att publikationen har godkänts anses vara en ny upplaga och innebär att ett nytt 
bokavtal måste ingås. För denna BoD-beställning gäller reglerna i författaravtalet.

På omslagets baksida finns det en markering avsedd för den streckkod som infogas av BoD.

Manuskriptet … är bifogat. finns redan. skickas per post. skickas per e-post.
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Sänd beställningsformuläret via e-post till info@bod.se eller via post till 
BoD – Books on Demand · Stureplan 4c · 114 35 Stockholm · Tel.: 08-463 10 97

Vid insändning av formuläret via e-post till BoD krävs ingen underteckning. Du erhåller en bekräftelse. 

Boken (katalogiseringsuppgifter för din bok)
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