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FÖLJANDE SOM TILLÄGG TILL 

FÖRFATTARAVTALET RESP. RAMAVTAL FRÅN DEN 

XX.XX.XXXX: 

 

Ditt BoD-nr är: X 

1. NYTTJANDERÄTTIGHETER 

Avtalspartnern beviljar BoD nyttjanderättigheterna, som 

beskrivs närmare i författaravtalet eller i ramavtalet, för 

följande titel: 

BoD-nr.: X 

Titel: X 

Författare: X 

ISBN: X 

2. DET TRYCKTA VERKETS RAMDATA 

2.1 Format: X 

2.2 Totalt antal sidor: X 

2.3 Papperssort för 

bokblocket: 

 

X 

2.4 Omslag: X 

Laminering: X  

 

2.5 Antal färgsidor i 

bokblocket: 

 

X sidor  

 

  

2.6 Bokformatet och utformningen kan vid produktion på ut-

ländska marknader eller för utländska marknader till 

följd av konverteringen av data till de format som är 

vanliga på de utländska marknaderna avvika från ovan 

nämnda ramdata (s.k. utlandsexemplar). 

3. KOSTNADER 

3.1 Kostnader för mastering (startavgift): X SEK inkl. gäl-

lande moms. 

3.2 Avtalspartnern betalar för produktionen och distribut-

ionen av egenbeställningar enligt följande: 

X ex.: X SEK per ex.  

 

3.3 Fraktkostnader tillkommer. Kostnaderna är beroende på 

och rättar sig efter leveransens omfattning och inklude-

rar inte moms (d.v.s. moms tillkommer). 

3.4 Produktion och distribution av egenbeställningar sker 

uteslutande via BoD. Eventuella landspecifika format kan 

inte beställas/köpas från BoD vid egenbeställningar. 

4. DETALJHANDELSPRIS, 

BOKHANDELSRABATTER 

 Det rekommenderade detaljhandelspris som fastställts av 

avtalspartnern för en viss titel för försäljning i Sverige, 

inklusive gällande lagstadgad moms:  

 

X SEK 

5. FÖRFATTARHONORAR FÖR TRYCKTA VERK 

OCH ELEKTRONISK VERSION 

5.1 För handelsbeställningar på marknader där svenska kro-

nor är den lagliga betalningsvalutan erhåller avtalspart-

nern en vinstmarginal till ett belopp motsvarande: X 

SEK plus gällande lagstadgad moms per exemplar. 

5.2 Vid handelsbeställningar för marknader där svenska kro-

nor inte är den lagligt gällande betalningsvalutan erhål-

ler avtalspartnern en fast vinstmarginal i den på den ut-

ländska marknaden gällande valutan (nedan kallad ut-

landsvinstmarginal). Den aktuella utlandsvinstmargina-

len bestäms slutgiltigt när titeln kommer ut på mark-

naden genom att vinstmarginalen enligt punkt 5.1 om-

räknas till respektive lokal valuta med ECB:s aktuella re-

ferenskurs för kronor. 

5.3 För elektroniska versioner av BoD-titeln erhåller förfat-

taren en vinstmarginal på X % av nettointäkterna från 

BoD:s utnyttjande av BoD-titeln (i synnerhet genom för-

säljning och utlåning). Nettointäkter i den mening som 

avses i första meningen är de intäkter som faktiskt kom-

mer in till BoD från utnyttjandet av BoD-titeln, med av-

drag för mervärdes- resp. försäljningsskatter. Intäkterna 

för uthyrning, utlåning och andra typer av tidsbegränsad 

överlåtelse av e-böcker, som BoD mottager från sina 

handelspartner (t.ex. utlåningsportaler) rättar sig efter 

avtalet mellan BoD och dess handelspartner (dessa kan 

variera beroende på handelspartner och distributionska-

nal). 

5.4 Vinstmarginalen och den eventuella utlandsvinstmargi-

nalen redogörs och avräknas i slutet av ett kvartal i euro 

(utlandsvinstmarginaler beräknas i enlighet med ECB:s 

referenskurs för kronor på avräkningsdagen) och förfal-

ler till betalning i slutet av den månad som infaller efter 

kvartalets slut. I övrigt hänvisas till avräkningsmetoder 

som beskrivs i ditt avtal X. 

5.5 Vinstmarginalutbetalningen är en förskottsbetalning och 

kvittas vid eventuella returneringar av handelsbeställ-

ningar vid efterföljande vinstmarginal- eller slutavräk-

ning. 

6. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING 

6.1 Detta bokavtal träder i kraft när båda avtalsparter un-

dertecknar det och gäller i ett år (avtalstid).  

6.2 Avtalstiden förlängs automatiskt med ett år om avtalet 

inte sägs upp av någon av de båda avtalsparterna med en 

frist på tre månader vid avtalstidens slut. 

 



6.3 Båda parters rätt till förtida uppsägning av detta avtal på 

grund av – enligt den legala ordningen – ”viktiga skäl”, 

berörs inte härav. 

6.4 Produktionen och distributionen av tryckta verk å den 

ena sidan (bokavtal) och distributionen av elektroniska 

varianter å den andra sidan (e-boksavtal) kan inte sägas 

upp separat, utan bara tillsammans. 

6.5 BoD förbehåller sig rätten att säga upp avtalet utan nå-

gon frist eller förgående varning, om det skulle publice-

ras innehåll som skulle kunna anses vara stötande och 

förargelseväckande, innehåll med politiskt extrema åsik-

ter, innehåll som förolämpar personer eller som kränker 

nationella eller internationella lagar (extraordinär upp-

sägning). 

6.6 BoD ger avtalspartnern möjlighet att säga upp detta av-

tal i förtid innan utgången av avtalstiden. I så fall skall 

avtalspartnern till BoD utge en ersättning motsvarande 

X SEK inkl. gällande moms (avslutande av avtal i förtid). 

7. PRISANPASSNING 

7.1 Om marknadspriset för papper skulle förändras med mer 

än 10 %, har BoD rätt att anpassa de nettopriser som av-

talats i detta tilläggsavtal med 2 %. Prisändringar skall 

styrkas (källa EUWID). 

7.2 BoD har rätt att ensidigt ändra författarens vinstmargi-

nal för elektroniska versioner (punkt 5.3) för framtiden. 

BoD meddelar ändringar till författaren i textform med 

en frist på sex veckor innan de träder i kraft. Författaren 

kan bestrida ändring av författarvinstmarginalen med en 

frist på fyra veckor fram till det att ändringen träder i 

kraft. Om författaren bestrider inom ovan nämnda frist, 

har BoD rätt att säga upp bokavtalet för denna BoD-titel 

fram till det att vinstmarginaländringen träder i kraft el-

ler ställa in försäljningen av BoD-titeln som elektronisk 

version från den tidpunkt när vinstmarginaländringen 

träder i kraft. 

7.3 Om momssatsen skulle ändras anpassas de angivna slut-

priserna enligt ändringen. 

8. UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTTEN 

 Parterna kommer överens om att det inte skall finnas nå-

gon ångerrätt för detta författaravtal. BoD informerar 

härmed författaren att det inte gäller någon ångerrätt för 

detta författaravtal då ångerrätten under vissa omstän-

digheter vid distansköp kan avtalas bort samt att BoD-

titeln är en sådan vara som tillverkas efter beställarens 

egna önskemål och som har en tydlig personlig prägel. 

9. YTTERLIGARE BESTÄMMELSER 

9.1  Om inget annat har avtalats ovan gäller för övrigt som 

tillägg till detta bokavtal bestämmelserna i det författar-

avtalet som har tecknats mellan BoD och avtalspartnern. 

BoD rekommenderar att nyttja följande möjligheter för 

att öka försäljningen (kryssa för): 

 

O Härmed bokar jag en internationell försäljning för ovan 

nämnd titel för 0.00 SEK. Min bok är på så vis tillgäng-

lig i inte bara i Tyskland, Österrike och Schweiz, utan 

även i engelskspråkiga länder (USA, Kanada och Storbri-

tannien). Bokformat och -utformning anpassas automa-

tiskt till marknadens rådande krav. På grund av detta 

kan det uppstå avvikelser med hänsyn till t.ex. storleken 

från den version av din titel som finns tillgänglig på den 

nationella marknaden. Färgsidor i bokblocket trycks i 

svartvitt. Omslaget trycks däremot fortsättningsvis i 

färg. 

 

O Jag önskar använda e-bokutlåningen kostnadsfritt, för 

att nå nya läsare och på så vis dra fördel av extra in-

komster. 

Var god och kryssa för om du INTE önskar en kostnadsfri 

konvertering av din tryckta bok till motsvarande e-bok: 

 

O Jag vill inte att titeln publiceras som elektronisk variant. 

I detta fall gäller punkt 5.3 och 7.2 i detta avtal inte. Rät-

ten till den elektroniska versionen, avvikande till punkt 

4. 1 b. i författaravtalet, förblir hos författaren. 

Genom att underteckna detta bokavtal ger jag BoD sam-

tidigt rätt att trycka ovan nämnd bok. 

 

 

 

Norderstedt, (BoD) 

Ort, datum, underskrift 

 

 

« XXX», (kund) 

Ort, datum, underskrift 

 


