
BoD Comfort – författare
Beställning

Dina uppgifter som BoD:s avtalspartner

Förnamn, efternamn: 

Gatuadress, husnummer (ej postbox): 

Postnummer, ort, land: 

Telefon dagtid: 

E-post: 

Uppgifter om bokformat

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

För mjukband, inbundna böcker och spiralbundna böcker

Standardformat:

 12,0 x 19,0 cm
 13,5 x 21,5 cm

 14,8 x 21,0 cm
 15,5 x 22,0 cm

 17,0 x 22,0 cm
 17,0 x 17,0 cm

 21,0 x 15,0 cm
 (Liggande format)

Storformat:

 19,0 x 27,0 cm
 21,0 x 21,0 cm

Maxiformat:

 21,0 x 29,7 cm

Spara formuläret på din dator, innan du fyller i det.

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 – samt manuskriptet och alla
nödvändiga handlingar.



Uppgifter om bokpärmstyper

 Mjukband

 Med vilken skyddslaminering?  matt  glansig  strukturpräglad

 Inbunden bok kascherad

 Med vilken skyddslaminering?  matt  glansig  strukturpräglad
 Med vilken bokrygg?  rak  rund med läsband
 Trådbindning (endast Premiumtryck) 

 Inbunden bok med skyddsomslag

 Med vilken färg på efalinpappret?  orange  grå  grön
 (omslaget)  blå  röd
 Med vilket skyddsomslag?  matt  glansig  strukturpräglad
 Med vilken bokrygg?  rak  rund med läsband
 Trådbindning (endast Premiuntryck) 

 Häfte med häftklamrar (endast Premiumtryck)

 Med vilken skyddslaminering?  matt  glansig  strukturpräglad

 Spiralbunden bok (endast Premiumtryck)

 Med vilken skyddslaminering?  matt  glansig  strukturpräglad

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

 Försäljningspris e-bok?  kr (inkl. 6 % moms)

Uppgifter om papper och färg

Totalt antal sidor (måste vara delbart med två): 

Antal färgsidor i inlagan: 

Färgsidornas placering i inlagan (t.ex. 8; 29–32; 47): 
Ange sidnumret enligt inlagans PDF-fil och inte enligt den tryckta sidnumreringen.

Vilken papperssort?

 vitt 90 g
 krämfärgat 90 g

 matt 120 g
(endast Premiumtryck)

 högglans 200 g
(endast Premiumtryck)

Vilket tryckförfarande?

 Standardtryck
 Ett bra tryckresultat till ett förmånligt pris

 Premiumtryck
 rekommenderas för böcker med många bilder



Boken (katalogiseringsuppgifter för din bok)

Titel: 

Undertitel: 

Författarnamn/Utgivare: 

Är författarnamnet en pseudonym?  ja  nej

ISBN (13-siffror):  med BoD-ISBN  utan ISBN

(Obs! Titeln måste ha ett ISBN för att den ska kunna säljas i bokhandeln.)

Nyckelord/Sökord

Det är valfritt att ange nyckelord, även kallat 
sökord, men vi rekommenderar det. Du kan ange 
upp till fem nyckelord. Ordningsföljden avgör 
ordens prioritet, ange därför det viktigaste ordet 
allra först. Observera att du stavar orden korrekt.

Genom att ange nyckelord, gör du det möjligt för 
läsare att hitta din titel lättare i nätbokhandeln 
om de söker på särskilda begrepp eller teman eller 
efter information i den fysiska bokhandeln. Välj 
ord som inte förekommer i bokens huvud- eller 
undertitel och begrepp som du anser passar till 
bokens innehåll.

Nyckelord 1: 

Nyckelord 2: 

Nyckelord 3: 

Nyckelord 4: 

Nyckelord 5: 

Exempel: 
Om du skrivit en kärleksroman och vill ange begrepp som passar till din bok, som inte är titeln, undertiteln 
eller författarens namn, kan du t.ex. använda ord som kärleksroman, romantik, passion eller något mer 
specifikt som drömkvinna eller drömman. Om romanen äger rum på en existerande geografisk plats, är 
det viktigt att nämna även den.   

Speciella önskemål



Sänd formuläret via e-post till info@bod.se eller via post till 
BoD – Books on Demand · Östermalmstorg 1 · 114 42 Stockholm

Checklista och underskrift

 Manuskriptet (inlagan) har sparats i Word- eller PDF-format och levereras som en enda fil.
 Omslaget har en upplösning på min. 300 dpi och har sparats som PDF- eller TIF-fil.
 Alla bilder och teckensnitt är inbäddade både i filen för inlagan och omslaget.
 På omslagets baksida finns det en markering avsedd för den streckkod som infogas av BoD.
 På alla handlingar och filer står författarens namn och bokens titel väl synliga.

 Manuskriptet …  är bifogat.  finns redan hos BoD.  skickas per post.  skickas per e-post.
 Författaravtalet är bifogat och har undertecknats.

Juridisk information:
I denna beställning ingår produktionen av en tryckförlaga och ett visningsexemplar, samt en korrektur.
En startupplaga på fem exemplar skickas efter godkännande av visningsexemplaret. Vid godtagande av
denna avtalade tjänst, vänligen godkänn visningsexemplaret. Ytterligare korrekturer som görs innan
boken har godkänts innebär att nya kostnader uppstår. Ändringar som görs efter att boken har
godkänts anses vara en ny upplaga och innebär att ett nytt bokavtal måste ingås. För denna  
BoD-beställning gäller reglerna i författaravtalet.

 Ja, jag godkänner härmed att e-postadressen och telefonnumret vidarebefordras till 
 speditionsföretag, så att de kan informera angående leveransstatus.
 (Det är naturligtvis möjligt att göra en beställning även utan detta godkännande. 
 Ytterligare information finner du i vår dataskydds- och integritetspolicy på vår webbsida.)

Produktpris: 2 499,00 kr

Ort, datum: Författarens underskrift: 

Du behöver inte underteckna formuläret om du sänder det till BoD via e-post. När beställningen mottagits sänds en bekräftelse till dig.
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