Förlagsavtal
mellan

Books on Demand GmbH,
In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt,
nedan kallad ”BoD”

2.3
2.4

och
«ADRESS»
nedan kallad: ” förlag”
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GILTIGHETS- OCH
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
De i detta förlagsavtal reglerade rättigheterna och
skyldigheterna gäller för alla efterkommande
förlagsavtal som ingås mellan förlaget och BoD, om
parterna inte har överenskommit om någonting
annat. De förlaget tillhörande verken, för vilka det
ingås ett bokavtal, kallas i fortsättning för BoDtitlar.
NYTTJANDE- OCH SPRIDNINGSRÄTT
Förlaget intygar och försäkrar att förlaget innehar
och förfogar över de nedanstående rättigheterna
samt beviljar och överlåter BoD exklusivt alla
erforderliga rättigheter för produktion och
territoriellt obegränsad distribution av BoD-titlar, i
synnerhet:
a) rätten till mångfaldigande, marknadsföring och
spridning för BoD-titlarna i tryckt format,
b) rätten att registrera, att spara och att överföra
BoD-titlarna till maskinellt läsbart, i synnerhet
elektroniskt format,
c) rätten att bearbeta, behandla och överföra BoDtitlarna till en elektronisk tryckförlaga
("tryckmaster"),
d) rätten att genomföra anpassningar till aktuella
och framtida avläsningssystem,
e) rätten att under avtalets giltighetstid ta upp och
införa BoD-titlar i BoD:s databas samt
bokgrossisters och andra distributörers
katalogdatabaser,
f) rätten att sprida utdrag ur BoD-titlar för
provläsning
och
för
användning
av
fulltextsökningsfunktioner
(t.ex.
Google
boksökning och Smakprov),
g) rätten att överlåta de i (a) - (f) nämnda
rättigheterna till BoD:s samarbetspartner.
I den mån förlagets förlagor och utgångsmaterial
innehåller specialteckensnitt, bilder och/eller
fotografier, för vilka förlaget inte innehar
nyttanderättigheter, skall förlaget innan avtalet
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genomförs på egen bekostnad inhämta eventuellt
erforderliga tillstånd från upphovsmannen för
BoD:s och BoD:s kooperationspartners utnyttjande
av specialteckensnitt, bilder och/eller fotografier.
BoD förbehåller sig rätten att avvisa manuskript
utan att ange skäl för detta.
Förlaget beviljar och överlåter BoD rätten till
lämplig presentation i reklamsyfte, både i reklam för
boken såsom i reklam för BoD.

BoD:S TJÄNSTER
BoD förbinder sig gentemot förlaget att leverera
BoD-titeln till bokgrossister och andra bokhandlare
(handelsbeställningar)
samt
till
förlaget
(egenbeställning), i den mån en beställning
föreligger.
För de ändamål som omnämns i detta avtal sparar
BoD den elektroniska tryckmastern och en
eventuell elektronisk version under avtalets
giltighetsperiod och säkerställer att tryckmastern
endast används för tryck av böcker i enlighet med
villkoren i detta förlagsavtal liksom i bokavtalet för
respektive BoD-titel.
BoD tillhandahåller förlaget kvartalsstatistik om
antalet exemplar som producerats på grund av en
handelsbeställning per BoD-titel och ger
kvartalsvis redogörelse (inkl. avräkning) för
producerat och levererat antal BoD-titlar.
När förlaget har angivit ett ISBN-nummer via BoD
kommer BoD att registrera boken hos Bokinfo.
Ändringar av titeluppgifter skall meddelas BoD i
skriftlig form. Om förlaget inte meddelar sådana
ändringar
förblir
titeluppgifterna
för
efterkommande utgåvor hos Bokinfo oförändrade.
När avtalet upphör raderas tryckmastern och de
elektroniska versionerna ur BoD:s system vid
närmast möjliga tidpunkt, dock senast inom två
månader efter avtalets upphörande. Förlaget har
inga rättigheter till utfåendet av BoD:s framställda
tryckmaster eller en kopia av denna.
FÖRSÄLJNINGSPRIS,
BOKHANDELSRABATTER
Förlaget bestämmer själv det rekommenderade
försäljningspriset på tryckverket inkl. gällande
moms när det gäller distribution i länder där
svenska kronor är lagligt betalningsmedel.
BoD bestämmer bokhandelsrabatter samt villkor
för handelsbeställningar.
FÖRLAGETS MARGINAL OCH
ERSÄTTNING
För försäljning av BoD-titlar på grund av
handelsbeställningar utger BoD kvartalsvis
ersättning till förlaget med utgångspunkt av den
vinstmarginal som fastställts i bokavtalet.
Vinstmarginalen beräknas för tryckverk med
utgångspunkt i det försäljningspris som förlaget
fastlagt med avdrag av med den gällande lagliga
momsen, produktionskostnaderna samt de
bokhandelsrabatter och villkor som BoD fastställer.
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Belopp som understiger 250,00 kr kommer att
behållas kvar på förlagskontot och kommer först
efter det att detta belopp har överskridits att betalas
ut vid antingen kvartalets slut eller när avtalet
upphör.
Förlaget betalar för egenbeställningar i enlighet
med de villkor som bestämts i bokavtalet.
Försändelsen av egenbeställningar sker på förlagets
risk och på förlagets räkning.
Egenbeställningar
samt
dropshippingbeställningar betalas av förlaget på de villkor som
fastställts
i
bokavtalet.
Försändelse
av
egenbeställningar sker på förlaget ansvar och
räkning.

BETALNINGSVILLKOR,
EGENDOMSFÖRBEHÅLL FÖR
EGENBESTÄLLNING
Betalning av till förlaget ställda fakturor skall ske
inom 14 dagar efter mottagandet av fakturan.
Betalar förlaget inte inom ovanstående tidsfrist
befinner sig förlaget i dröjsmål med betalningen.
Befinner sig förlaget i dröjsmål skall laglig
dröjsmålsränta utgå enligt den tillämpliga
räntelagen.
Leveranser till följd av egenbeställningar sker
under återtagandeförbehåll. Säljer förlaget av BoD
levererade BoD-titlar vidare innan förlaget har
erlagt betalning till BoD, skall BoD - i stället för
den tidigare äganderätten till boken - tillkomma
förlagets alla krav gentemot resp. bokförvärvaren
som rör denna försäljningen. Förlaget överlåter
härmed redan nu till BoD denna rättighet
beträffande sådana försäljningar som sker innan
betalning har ägt rum.
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GARANTI, ANSPRÅK PÅ GRUND AV FEL
I VARAN OCH/ELLER TJÄNST
Fel i varan skall, om dessa fel är uppenbara,
reklameras i skriftig form inom två veckor, i annat
fall, dvs. om felen inte är uppenbara, senast inom sex
månader. Sker inte någon reklamation inom
reklamationstiden skall varan anses vara
avtalsenlig.
LEVERANSFRISTER
BoD förbinder sig att leverera beställningar från
bokhandeln inom en rimlig leveranstid.
Leveranstider för egenbeställningar skall avtalas
individuellt.
Faktorer som BoD inte kan påverka, t.ex. strejk,
lockout, m.m., i synnerhet omständigheter som BoD
inte kan påverka och kontrollera, särskilt
maskinstopp, ström- och vattenbortfall utan egen
skuld, m.m. (s.k. ”force majeure”), leder till att
leveranstiden förlängs på ett sätt som motsvarar
denna tid.
AVTALETS GILTIGHETSTID,
UPPSÄGNING
Förlagsavtalet träder i kraft när bägge avtalsparter
undertecknar det. Avtalstiden fastställs i bokavtalet
som ingås mellan förlaget och BoD. Om BoD och
förlaget ingår mer än ett bokavtal på basen av det
föreliggande förlagsavtalet avslutas förlagsavtalet i
samband med att det bokavtal som har längst
avtalstid slutar gälla.
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Varenda part skall ha rättigheten att säga upp detta
avtal i förtid på grund av – enligt den legala
ordningen – viktiga skäl.
BoD förbehåller sig rätten att säga upp avtalet utan
någon frist eller förvarning, om det skulle
publiceras innehåll som skulle kunna anses vara
stötande och förargelseväckande, innehåll med
politiskt extremistiska åsikter, innehåll som
förolämpar
personer
eller
som
kränker
internationella lagar (extraordinär uppsägning).
Uppsägningen skall ske i skriftlig form.
Vill förlaget avsluta enskilda bokavtal eller alla
bokavtal i förtid, kan detta ske mot betalning av den
avgift som omnämns i respektive bokavtal
(avslutande av avtal i förtid).

ANSVAR
Ang. ev. gällande upphovsrättsliga rättigheter (se
punkt 2) är BoD hänvisad till de uppgifter som BoD
erhåller från förlaget. Sker vid avtalets
genomförande - såsom följd av att förlaget har
underlåtit att underrätta BoD på korrekt sätt intrång i andras rättigheter (i synnerhet
upphovsrättigheter), ansvarar förlaget ensamt för
detta. Förlaget skall vid den första anmaningen
hålla BoD och BoD:s eventuella samarbetspartner
skadelösa från tredje parters anspråk samt stå för de
nödvändiga kostnaderna som för BoD uppkommer
vid en sådan rättslig situation. Det nu sagda gäller
i synnerhet även för ev. upphovsrättigheter för
teckensnitt, bilder och fotografier.
BoD ansvarar inte för publicerat innehåll och åtar
sig inte heller ansvaret för de följder som kan uppstå
till följd av att olagligt innehåll publiceras. Ett
sådant ansvar tillkommer endast förlaget.
BoD resp. de personer som BoD anlitar för
utförandet av BoD:s avtalsprestationer ansvarar
enbart vid uppsåt och grov vårdslöshet. Denna
ansvarsbegränsning gäller dock inte för ev.
avtalsgarantier som BoD har utlovat och inte heller
när det är frågan om ett för avtalet väsentlig
egenskap. Denna ansvarsbegränsning tillämpas
inte heller när BoD tillkommer ett strikt ansvar på
grund av tvingande bestämmelser i lagen om
producentens produktansvar. Vid brott mot en
avtalsväsentlig avtalsförpliktelse skall ansvaret för
skadan dock vara begränsad till sådana skador som
vanligen är förutsebara.
Ovanstående ansvarsfriskrivning och ovanstående
ansvarsbegränsning gäller inte vid skada av liv,
kropp eller hälsa.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Om en bestämmelse i detta avtal inte skulle vara
giltig eller skulle innehålla inte genom lag
reglerade luckor, skall dock avtalet som sådant i
övrigt förbli giltigt. I sådana fall skall den ogiltiga
bestämmelsen ersättas av en bestämmelse som med
hänsyn till det ekonomiska syftet och den juridiska
innebörden motsvarar eller ligger närmast den
ursprungliga formuleringen och regleringen.
Parterna är överens om att, för det fallet att ickeförutsebara händelser skulle inträffa, tolkningen av
detta avtal eller eventuella erforderliga
avtalstillägg skall ske i enlighet med principen om
Handelslojalitet.
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal samt
avtalets genomförande skall avgöras av ordinarie
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domstol. Parterna är bägge överens om att
domstolsforum för tvister med anledning av detta
avtal samt avtalets genomförande skall vara
Hamburg.
Ändringar och tillägg till detta avtal skall göras i
skriftlig form för att äga giltighet.

Norderstedt,
Ort, datum, underskrift

(BoD)

« XXX»,
Ort, datum, underskrift

(förlag)
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