BOKUTGIVNING MED BoD

™

INFORMATION FÖR FÖRFATTARE

“PASSIONEN ATT SKRIVA
HAR JAG HAFT LÄNGE.
NU HAR JAG MIN EGEN BOK!“

WWW.BoD.SE
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BÄSTA
FÖRFATTARE!

Välkommen till ditt första steg mot att snabbt, enkelt och riskfritt
f örverkliga din dröm att få din bok utgiven! Stöd i processen får du
av BoD:s experter.
Se här fördelarna med att ge ut din bok med hjälp av BoD:

RISKFRI PUBLIKATION
Tack vare vår digitala tryckteknologi kan du förverkliga ditt bokprojekt
utan att behöva beställa en minsta upplaga.

ENKELT ONLINE
Du skapar din bok genom några få enkla steg, direkt online,
utan extra mjukvara.

PROFESSIONELLT STÖD
Med BoD har du en mängd valmöjligheter antingen du vill ha språkgranskning, korrekturläsning, omslagsdesign eller boksättning. Eller så väljer du
alla dessa tjänster.

INNEHÅLLSMÄSSIGT SKAPANDE
OCH EKONOMISK FRIHET
Du bestämmer självklart hela innehållet i din bok och hur den ska utformas,
när den ska ges ut, vilket försäljningspris den ska ha samt ditt
författarhonorar.

SAMARBETE MED BOKHANDELN
OCH NÄTBOKHANDELN
Din bok blir tillgänglig på den svenska marknaden i den fysiska bokhandeln
likaväl som i de flesta svenska nätbokhandlar genom samarbete mellan BoD
och Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln med flera. Om du så önskar
kan din bok göras tillgänglig även i USA, Storbritannien och Kanada.

E-BOK
Som tilläggstjänst kan du kostnadsfritt publicera din bok även som e-bok.
BoD tar hand om konverteringen till e-bokformat och distributionen till
betydande e-bokhandlar som Apple iBookstore.

MARKNADSFÖRING
BoD erbjuder dig anpassade PR- och reklamåtgärder, så att du med
framgång kan marknadsföra din bok.
BoD:s författarkonsulter står till ditt förfogande vad gäller alla
frågor kring bokutgivningen.
Ta kontakt via e-post till info@bod.se eller ring 08-463 10 97.

V I S E R F R A M E M O T AT T S A M A R B E TA M E D D I G !

Dr. Gerd Robertz och Yogesh Torani
Företagsledning BoD – Books on Demand
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3 STEG
TILL DIN EGEN BOK

VÄLJ TJÄNSTEPAKET
Genomför ditt bokprojekt med ett av våra tjänstepaket:
BoD E-bok, Fun, Classic eller Comfort.
Produkttabellen hjälper dig att välja passande paket.

OMFATTANDE DISTRIBUTION
Varje titel förses med ett ISBN och säljs i bokhandeln nationellt
och internationellt som tryckt bok och e-bok.
På så sätt kan din bok beställas i alla betydande
bokhandlar och nätbokhandlar.

LÖNSAM VINST
För varje såld tryckt bok och e-bok får du ett författarhonorar,
som betalas ut direkt på ditt konto var tredje månad.
I ditt myBoD-konto kan du dagligen följa din försäljningsstatistik
och på så vis få en överblick över din omsättning.
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PRODUKTER
OCH TJÄNSTER
VÅRA BASPRODUKTER INNEHÅLLER ALLT DU BEHÖVER FÖR MODERN SJÄLVPUBLICERING.
HÄR FÅR DU VETA MERA OM VILKA MÖJLIGHETER VI ERBJUDER, FÖR ATT SEDAN
BESTÄMMA VILKET PAKET DU VÄLJER – E-BOK, FUN, CLASSIC ELLER COMFORT.

OR
FAV

BoD E-BOK

BoD FUN

BoD CLASSIC

BoD COMFORT

Snabb och enkel

Tryck din bok

Ge ut tryckt bok och

Lätt och bekvämt

e-bokutgivning
Startavgift

IT

O kr

e-bok
O kr

799 kr

2 499 kr

E-bok | tryckt bok
Utgivning och internationell försäljning
Personlig
författarkonsult
Kostnadsfritt
visningsexemplar
Layout &
språkgranskning
Författarhonorar
för e-bok1

+
70% av nettointäkten

70% av nettointäkten

70% av nettointäkten

Välj själv

Välj själv

1 år

1 år

+

+

+

0 kr

0 kr

0 kr

Författarhonorar för
tryckt bok 2
Avtalstid
Manuskript
granskning
Årsavgift
TJÄNSTEN INGÅR I PAKETET 		

0 kr

TJÄNSTEN INGÅR INTE I PAKETET

TJÄNSTEN KAN BOKAS TILL

1

Författarhonorar för e-bok:

2

 örfattarhonorar för tryckt bok:
F
Du bestämmer din andel per sålt exemplar genom försäljningspriset. Det pris som BoD föreslår kan antingen sänkas till ett visst pris
till förmån för köparen, eller höjas till förmån för ditt författarhonorar.

Författarhonoraret för e-böcker motsvarar i princip 70% av nettointäkten som du fritt kan välja, bland ett antal priser som föreslås.
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EN PASSANDE LÖSNING FÖR VARJE BOKIDÉ
I VÅRT SORTIMENT HITTAR DU DET PERFEKTA TJÄNSTEPAKETET FÖR DITT MANUSKRIPT.

BoD E-BOK 0 kr
GE UT DINA TEXTER SOM E-BOK
Med BoD E-bok kan du ge ut dina texter som e-bok. Nå ut till de målgrupper som föredrar att läsa spontant
och mobilt på surfplattor, smarta telefoner eller tablets. Med nätverktyget easyEditor kan du enkelt skriva, skapa och pulicera e-böcker.

BoD FUN 0 kr
TRYCK DIN BOK – FR.O.M. 1 EXEMPLAR
Din idé är på papper och ditt manuskript klart. Nu vill du ge din bok en professionell utformning och trycka
den för eget bruk? Med BoD Fun behöver du endast välja bokutformning, ladda upp manuskriptet i ditt
myBoD-användarkonto med hjälp av BoD:s verktyg och skapa omslaget. Din bok är redo för tryck!

BoD CLASSIC 799 kr
GE UT TRYCKT BOK OCH E-BOK
Om du väljer BoD Classic kommer din bok att få ett ISBN och säljas i bokhandeln. Det är enkelt och går
snabbt: Du laddar upp bokfilerna i ditt personliga myBoD-användarkonto med hjälp av BoD:s verktyg och
skickar dem till oss. Din bok är tillgänglig både i Sverige och internationellt. Vi konverterar dina bokfiler
till e-bokformat utan extra kostnad. Därmed finns din bok även i alla e-bokhandlar.

BoD COMFORT 2 499 kr
INDIVIDUELL PUBLICERING
När du ger ut boken med BoD Comfort får du hjälp av en personlig författarkonsult, som hjälper dig under
hela utgivningsprocessen: På så sätt sker bokutformningen och filuppladdningen enkelt och säkert.
Du får även ett visningsexemplar innan din bok publiceras.
Med BoD Comfort har du möjlighet att boka till BoD:s layout- och språkgranskningstjänster.
Mer information om tjänsterna hittar du fr.o.m. sida 10.
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DIN BOK
TILL LÄSAREN
Du skriver – BoD tar hand om resten! Allt från beställning, försändelse och avräkning med
bokhandeln till utbetalning av författararvodet.

MED ISBN I
BOKHANDELN ...

Hos BoD får din bok ett eget ISBN utan kostnad och den katalogiseras hos Bokrondellen och Förlagssystem samt hos
bibliotekstjänsten BTJ. Efter att vi tagit emot en beställning på din bok, trycks den inom 24 timmar och skickas iväg under
de följande dagarna. På så sätt finns din bok tillgänglig i alla svenska bokhandlar och i de flesta svenska nätbokhandlar.

... OCH I E-BOKHANDELN
E-bokmarknaden växer! BoD ger dig möjlighet att ge ut din bok som tryckt bok och som e-bok samtidigt. BoD konverterar din bok
till alla allmänna format för alla läsplattor (t.ex. Apple iPad/iPhone och Letto) och tar över distributionen, inte endast till svenska
e-bokhandlar utan nu även internationellt till alla europeiska Apple iBookstores och Google Play.

EXEMPEL PÅ PARTNERBOKHANDLAR

EGEN
FÖRSÄLJNING
Naturligtvis tjänar du inte enbart på anslutningen
till bokhandeln via BoD. Du kan alltid även
beställa din bok för eget bruk för bokläsningar
och direktförsäljning. Din egen upplaga kan du
beställa online redan från och med ett enda
exemplar. Titta på våra försäljningsvillkor under
www.bod.se/prisberakning.
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INTERNATIONELL
FÖRSÄLJNING

New York, Toronto, London – genom BoD kan du sälja din bok även utanför landets gränser, i USA, Kanada och Storbritannien.
Denna kostnadsfria tjänst gör det möjligt för dig att utöka din läsekrets*. Vänta inte på att läsarna kommer till dig – möt dem:
Endast om din bok finns listad i den internationella bokhandeln, kan potentiella läsare finna och köpa den – t.ex. över stora
bokhandlar som Barnes & Noble, Baker & Taylor eller online över Amazon.com.
Översättning? Inget måste!
Din bok behöver inte nödvändigtvis översättas på förhand. Svenska böcker är eftertraktade även utomlands. Om du trots allt vill
låta din bok översättas, har du möjlighet att boka BoD:s översättningstjänst. Efter att du lämnat in ditt manuskript till BoD och
det blivit granskat, får du en personlig offert.
* Internationell försäljning är möjlig endast för mjukband och utvalda format med ett ISBN från BoD. Färgsidor i bokblocket trycks
endast i svartvitt på den internationella marknaden. Bokens anpassning till engelskspråkiga standarder sker utan problem.

BoD:S
MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER
För att nå ut till läsarna är det viktigt att tänka på
marknadsföringsmöjligheter och -strategier. Speciellt i
bokbranschen är en stor marknadsföringsbudget inte
avgörande. Däremot kan kreativa marknadsföringsidéer,
informationsförmedlare såsom journalister och
bokhandlare eller lästips leda till en lovande
försäljningsframgång och till att din bok sticker ut
ur mängden. Här stödjer dig BoD med beprövade
marknadsföringsåtgärder: Vi hjälper dig bland annat
med att skapa din egen författarwebbsida och att
trycka reklammaterial. På nästa sida kan du läsa
mer om tjänsterna.

FÖRFATTARHONORAR
För varje såld bok eller e-bok erhåller författaren ett författarhonorar
ifrån BoD. Författaren bestämmer själv författarhonoraret på boken.
Författarhonoraret räknas ut genom att mervärdesskatten,
bokhandelsrabatten samt produktions- och bearbetningskostnaderna
dras av försäljningspriset. Författarhonoraret kan påverkas av
sidantalet, bokens utformning och framför allt av försäljningspriset.
Under www.bod.se/prisberakning kan du räkna ut dina
vinstmöjligheter. Du kan bestämma e-bokens pris för slutkunderna
inom en ram som BoD har fastställt. Försäljningspriset för e-boken blir
alltid lägre än priset för motsvarande tryckt titel (i regel ca 20-50 %).
BoD bestämmer e-bokens prisram på basis av gällande
marknadsförhållanden. Författarhonoraret för din e-bok
motsvarar i princip 70 % av nettointäkten.
Författarhonoraret betalas ut kvartalsvis.
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BoD MARKNADS
FÖRINGSTJÄNSTER
SKRIVEN, SKAPAD OCH UTGIVEN – NÄR FÖRSTA STEGET ÄR AVKLARAT OCH DIN
BOK FINNS UTE PÅ MARKNADEN BÖRJAR DEN ANDRA VIKTIGA ETAPPEN FÖR DIG:
MARKNADSFÖRINGEN AV DIG OCH DIN BOK.

BoD FÖRFATTAR
WEBBSIDA

PERFEKT
REKLAMMATERIAL

Internet öppnar många olika möjligheter för att marknadsföra
din bok. Grunden för marknadsföringen online är alltid en egen
individuell webbnärvaro eller en egen hemsida. Genom att skapa
texter och ladda upp foton, länka dig med andra författare, informera om aktuella händelser och ämnen eller visa videofilmer når
du dina läsare på ett effektivt sätt.

Oavsett om det handlar om vykort i färg, bokmärken, visitkort
eller affischer – vi trycker det reklammaterial du behöver med
din bok som motiv. Bokens bibliografiska uppgifter trycks,
beroende på vilket reklammaterial du beställer, antingen på
framsidan eller på baksidan. Affischer kan du beställa med ett
tomt textfält som ger plats för notiser om t.ex. läsningar. Mer
information finner du under: www.bod.se/marknadsfora-bok.

Med hjälp av webbmodulföretaget Jimdo kan du enkelt skapa en
hemsida helt gratis. Med några få klickningar är det nu lättare
än någonsin att skapa en egen hemsida på Internet. Besök oss på
www.bod.se/foerfattarwebbsida för att skapa din egen författarwebbsida.

VYKORT, BOKMÄRKEN, VISITKORT:

100 EXEMPLAR: 499 kr

FULLTEXTSÖKNING

200 EXEMPLAR: 799 kr

Nästan som i bokhandeln: Låt dina läsare bläddra i din bok
online innan de köper den. Google boksökning och Smakprov
gör det möjligt.
Intresserade läsare kan läsa valda delar ur din bok utan att få
tillgång till hela innehållet och på så sätt inspireras till att köpa
boken. En fulltextsökning gör det möjligt att hitta rätt bok – till
och med ovanliga specialämnen. Fulltextsökningen är dock inget
alternativ till att köpa och läsa böcker eftersom böckerna vid en
fulltextsökning inte visas i sin helhet.
Övertyga läsaren om din bok: En bock i bokavtalet räcker, så tar
vi hand om resten. Du kan vara säker på att högsta säkerhetsstandarder följs.

AFFISCHER:

25 EXEMPLAR: 899 kr
50 EXEMPLAR: 1 199 kr
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BOKENS UTFORMNING
DU BESTÄMMER SJÄLV HUR DIN BOK SKA SE UT.
VÄLJ BLAND BoD:S OLIKA UTFORMNINGSMÖJLIGHETER.

BOKFORMAT (mätta enligt bredd x höjd)
12,0 cm x 19,0 cm
13,5 cm x 21,5 cm
14,8 cm x 21,0 cm (A5)
15,5 cm x 22,0 cm
17,0 cm x 22,0 cm
17,0 cm x 17,0 cm
21,0 cm x 15,0 cm (liggande					 format)
Storformat:
19,0 cm x 27,0 cm
21,0 cm x 21,0 cm
Standarformat:

Maxiformat:

K ASCHER A D INBUNDEN BOK
MED RUND RYGG

Välj ett av följande
bokformat, mätt enligt
bredd x höjd

21,0 cm x 29,7 cm (A4)

K ASCHER A D INBUNDEN BOK
MED R AK RYGG

Boken kan innehålla mellan 4 och 700 sidor beroende på utformning.
Mer information om utformningsmöjligheter finner du under
www.bod.se/bokens-utformning.html
MJUKBAND

INBUNDEN BOK MED
SKYDDSOMSLAG

INBUNDEN BOK MED SKYDDS 
OMSLAG OCH R AK RYGG

HÄFTE

SPIR A LBUNDEN BOK

PAPPER
För bokblocket kan du välja 90 g kvalitetspapper, antingen vitt
eller krämfärgat. Alternativt kan du även välja 120 g matt eller
ett starkt, vitt 200 g högglanspapper. Ett valfritt antal färgsidor
kan integreras i alla mjukband och inbundna böcker – i alla
format är placeringen fri och heltäckande tryck är möjligt.
Häften finns endast i svartvitt eller helt i färgtryck.
Märket för
ansvarsfullt
skogsbruk.

För miljöns skull trycker BoD dina
böcker på FSC®-certifierat papper.
Det betyder att uteslutande FSCcertifierat papper, som härstammar
från ett ansvarsfullt skogsbruk,
används i alla BoD-böcker, oavsett
om det handlar om inbundna böcker,
mjukband eller häften.
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LAYOUT OCH
SPRÅKGRANSKNING

PROFESSIONELLA BOKPROJEKT FÖR VARJE ENSKILD FÖRFATTARE.
FÖRÄDLA DIN BOK MED VÅRA PROFESSIONELLA LAYOUT- OCH SPRÅKGRANSKNINGSTJÄNSTER. DU KAN PÅVERKA UTFORMNINGEN, INNEHÅLLET SAMT MARKNADS
FÖRINGEN AV DIN BOK TILLSAMMANS MED VÅRA ERFARNA EXPERTER.

TESTSPRÅKGRANSKNING

879 kr

Skicka oss ett utdrag av ditt manuskript och få
värdefull feedback på ditt bokprojekt.
På basen av 50 sidor av ditt manuskript får du

SPRÅKGRANSKNING AV HELA 5 SIDOR
EN BEDÖMNING AV DIN SKRIVSTIL
EN REKOMMENDATION FÖR BOKENS FORMGIVNING

11 /

LAYOUT

Låt våra experter utforma omslaget samt bokens
innehåll riktigt perfekt.

TEXT

Vi kontrollerar ditt manuskript med hänsyn till stavning, grammatik,
interpunktion och innehållslig riktighet:

DESIGN AV INLAGA BASIC 3 299 kr

KORREKTURLÄSNING FRÅN 25 kr*

Med Design av inlaga basic kan du välja mellan fem olika estetiska
layoutvarianter. En korrekt uppbyggnad av titelsidorna, det rätta
radavståndet, ett optimalt utvalt teckensnitt för läsaren och en väl
placerad textyta garanterar ett professionellt utseende av din bok.

Vid korrekturläsning granskas ditt manuskript med hänsyn
till rättstavning och interpunktion.

DESIGN AV INLAGA PREMIUM 55 kr*
En optimalt skapad text garanterar att din bok presenteras
som en professionell produkt. Innan vi genomför boksättningen
sänder vi dig ett layoututkast för ditt godkännande.

OMSLAGSDESIGN BASIC 990 kr
Välj mellan 36 olika omslagsmallar och 26 omslagsfärger. Du kan
naturligtvis välja en egen bild till framsidan, på baksidan finns plats
för en kort beskrivning av boken samt en kort författartext.

OMSLAGSDESIGN PREMIUM 2 999 kr
Den individuella omslagsutformningen sker målgruppsanpassat och
med optimal reklameffekt. Vi tar gärna emot dina motivförslag och
idéer. I tjänsten ingår ett omslagsutkast och ett alternativ.

OMSLAGSMOTIV 599 kr
Du kan välja en bild till ditt omslag bland 60 tematiskt olika bilder.
Tänk på att du inte har någon ensamrätt till bilden du väljer.

OMSLAGSMOTIV SPECIAL 5 399 kr
Vi letar efter ett individuellt bildmotiv som motsvarar dina önskemål.
Sedan får du ett urval på fem till sju bilder som du kan välja bland.
När du har gjort ditt val köper vi bildrättigheterna i ditt namn för
användningen av bilden på omslaget av din bok.

ILLUSTRATION: PRIS PÅ FÖRFRÅGAN
Våra grafiker illustrerar din omslagsbild eller delar av
bokblocket helt enligt dina önskemål.

REDIGERING FRÅN 50 kr*
Vår redigeringstjänst omfattar utöver noggrann kontroll av
rättstavning, interpunktion och grammatik även den språkligtstilistiska finslipningen av ditt manuskript.

SPRÅKGRANSKNING FRÅN 85 kr*
Vår språkgranskningstjänst innefattar en komplex bearbetning av
manuskriptet med avseende till innehållsliga aspekter, speciellt med
hänsyn till överensstämmelser och logisk stringens.

REKLAMTEXT 1 299 kr
Till ett effektfullt bokomslag behövs även en intressant text till
baksidan av boken. Vi skapar gärna en målgruppsinriktad
reklamtext som väcker läsarens intresse.

TILLÄGGSTJÄNSTER
ÖVERSÄTTNING: PRIS PÅ FÖRFRÅGAN
Med BoD:s översättningstjänst översätts din bok till engelska av
professionella yrkesöversättare. Dra även fördel av vår internationella
försäljning. Din bok kan på så vis köpas på den engelskspråkiga
marknaden, i stora bokhandlar såsom Barnes & Noble, Baker &
Taylor eller online över Amazon.com.

BILDSKANNING FRÅN 120 kr
Om du har bildmaterial som behöver digitaliseras kan du sända det
till oss. Vi skannar materialet och returnerar det till dig. Därefter
kan bilderna även bearbetas så att de passar perfekt i din bok.

TEXTREGISTRERING 55 kr*
Vid behov digitaliserar vi ditt manuskript åt dig. Manuskript i form
av redan tryckta böcker eller skrivmaskinsförlagor skannas till OCR,
handskrivna texter registreras manuellt.

Vi ger dig gärna ett personligt anpassat erbjudande.
Om du har fler frågor eller önskemål kan du kontakta vår
kundtjänst, som besvarar alla dina frågor och ger dig ett
personligt anpassat erbjudande. Du når oss per telefon
måndag och fredag 9.00-13.00 samt onsdag 14.00–17.00
under 08-463 10 97, eller under www.bod.se/forfattare/
forfattartjanster.html.

SKANNING AV MANUSKRIPT 1 500 kr
Vid skanning skapas en 1:1-kopia av ditt manuskript
som sedan sparas digitalt.

* pris per normsida (1 800 tecken inkl. blanksteg)
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BOKUTFORMNING MED
BoD BASIC
BOKENS UTFORMNING ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNGEN. VÄL UTFORMADE
OMSLAG OCH BOKBLOCK PRESENTERAR DIN BOK PÅ ETT PROFESSIONELLT SÄTT
OCH VÄCKER LÄSARENS INTRESSE. DU KAN VÄLJA PASSANDE VARIANTER FÖR JUST
DIN BOK BLAND 36 OLIKA OMSLAGSMALLAR OCH 26 FÄRGER. DU HITTAR ALLA
OMSLAGSMALLAR UNDER WWW.BOD.SE/HJALP-PROFESSIONELL-OMSLAG.
.

EXEMPEL PÅ OMSLAGSMALLAR

ROMAN

ROMAN

ROMAN

FACKBOK

FACKBOK

FACKBOK

VETENSKAP

VETENSKAP

BIOGRAFI

BIOGRAFI

DECKARE

DECKARE

SCIENCE FICTION

FANTASY

BARNBOK

BARNBOK

LYRIK

LYRIK
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BAKGRUNDSFÄRG PÅ
OMSLAGET
1

3

LJUSGUL

ORANGE

LAYOUTVARIANTER

2
GUL

6

4

BORDEAUX

RÖD

5
MÖRKRÖD

7

9

ROSÉ

CHOCKROSA

8

A

B

C

D

SYRÉN

12

10

GRANIT

LJUSBLÅ

11
DUVBLÅ

13

15

AQUAMARIN

MÖRKBLÅ

14

KORNBLÅ

18

16

ÄPPELGRÖN

MINT

17
LJUSGRÖN

ROM A N/BIOGR A F I (A)

19

21

TURKOS

PETROL

Teckensnitt: Garamond 12 pt, 
indragna avsnitt
Rubriker: Garamond 16 pt, fet, vänster
justerad, anfang i början av kapitlet

LY R I K ( B)

Teckensnitt: Meridien 11 pt,
indragna avsnitt
Rubriker: Meridien 16 pt, kursiv, centrerad

20
MÖRKGRÖN

DECK A R E/BER ÄT T E L SER (C)

Teckensnitt: Minion 11 pt,
indragna avsnitt
Rubriker: Minion 14 pt, fet, centrerad, början
av kapitel med avsänkning

24

22

MOCKA

GRÄDDVIT

FACK BOK /V ET ENSK A P (D)

Teckensnitt: Gill Sans 11 pt,
mager, avsnitt utan indrag
Rubriker: Gill Sans 14 pt, vänsterjusterad

23
BEIGE

BA R N BOK (E)

25
VIT

Teckensnitt: Meridian 14 pt,
indragna avsnitt
Rubriker: Swinging Petidoni, 30pt,
fet, centrerad

26
SVART

E
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BESTÄLLNING BoD BASIC
Dina uppgifter som BoD:s avtalspartner
Förnamn
Efternamn
Gatuadress, husnummer (inte postbox)
Postnummer, ort, land
E-post

Telefon dagtid

Boken (dessa uppgifter syns på omslaget)
Titel
Undertitel (inte obligatoriskt)
Författarnamn (alternativt
pseudonym eller utgivare)

BoD BASIC

Uppgifter om bokpärmstypen
Bokformat
Välj ett bland de olika bokformaten,
mätt efter bredd x höjd:

Inbindingssätt
Välj inbindningssättet för din bok:
Mjukband
Med vilken skyddslaminering?

matt

glansig

Inbunden bok kascherad		

med skyddsomslag

Med vilken skyddslaminering?
Med vilken bokrygg?

matt
rak

strukturpräglad

glansig
strukturpräglad
rund med läsband

Häfte

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)

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

storformat

21,0 x 29,7 cm

maxiformat

Papperssort i bokblocket
vit 90 g
högglans 200 g

Spiralbunden bok

krämfärgad 90 g
matt 120 g

Våra tjänster – BoD Basic
Jag beställer BoD Basic för utformningen av både omslag och
bokblock (3 999 kr inkl. moms).
Jag beställer BoD Basic för utformningen av bokblocket
(3 299 kr inkl. moms).
Jag beställer BoD Basic för utformningen av omslaget
(990 kr inkl. moms).
Vilken omslagsvariant?					

Vilken layoutvariant?
Roman/Biografi (A)
Lyrik (B)
Deckare/Berättelser (C)
Fackbok/Vetenskap (D)
Barnbok (E)

Vilken omslagsfärg (nr.)?
Om omslagsvarianten är flerfärgad, ange två färger.

Underskrift
Jag vill beställa fler tjänster utöver BoD Basic och bli kontaktad av er.
Ort, datum:

Författarens underskrift:
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BESTÄLLNING BoD COMFORT
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.
Dina uppgifter som BoD:s avtalspartner
Titel
Förnamn, efternamn
Gatuadress, husnummer (inte postbox)
Land, postnummer, ort
E-post

Telefon dagtid

Uppgifter om bokformat
Skanning av
manuskript

1 500 kr

Mjukband
Med vilken 		
skyddslaminering?

matt

glansig

strukturpräglad

matt
rak

glansig
strukturpräglad
rund med läsband

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

Med vilken skyddslaminering?
Med vilken bokrygg? 		
Trådbindning

För mjukband 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
standard17,0 x 22,0 cm
format
17,0 x 17,0 cm
21,0 x 15,0 cm
(liggande format)

Inbunden bok med skyddsomslag
Med vilken
inbindningsfärg (efalin)?		

orange		
blå		

Med vilken bokrygg?		
Med vilket skyddsomslag?		
Trådbindning

rak
matt

grå
röd

rund med läsband
glansig
strukturpräglad

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

storformat

Häfte med stabila häftklamrar (endast Premiumtryck)

21,0 x 29,7 cm

maxiformat

Spiralbunden bok (endast Premiumtryck)
Med vilken skyddslaminering?

matt

grön

glansig

strukturpräglad

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

Till vilket försäljningspris?			

kr (inkl. 6 % moms)

Försäljningspris e-bok				

kr

2 499 kr

Uppgifter om papper och färg
Totalt antal sidor?
(måste vara delbart med fyra)

Antal färgsidor i bokblocket?

Vilken papperssort?
vit 90 g		
krämfärgad 90 g
matt 120 g
högglans 200 g
(endast Premiumtryck)

Standardtryck
Ett gott tryckresultat
till ett förmånligt pris

Färgsidornas placering i bokblocket?

Premiumtryck
Klara färger

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

BoD COMFORT

Uppgifter om bokformat

Uppgifter om bokpärmstyper
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Boken (katalogiseringsuppgifter för din bok)

Titel
Undertitel
Är författarnamnet en pseudonym?

Ja

Nej
Författarnamn

ISBN (13 siffror):
med BoD-ISBN:

utan ISBN:

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

BoD COMFORT

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.

Speciella önskemål

Checklista och underskrift

Manuskriptet (bokblocket) 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 bokblocks- och i omslagsfilen.
På omslagets baksida finns det en markering avsedd för den streckkod som infogas av BoD.
På alla handlingar står författarens namn och bokens titel väl synliga.
Manuskriptet …
är bifogat.
finns redan.
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. 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.
Ort, datum:

Författarens underskrift:
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FÖRFATTARAVTAL
MELLAN
BOOKS ON DEMAND GMBH,
IN DE TARPEN 42,
22848 NORDERSTEDT
– NEDAN KALLAT ”BoD” –
OCH

NAMN

ningsvis kallat: ”tidigare författaravtal”), ersätter
detta författaravtal med omedelbar verkan det tidigare avtalet. Betalningskrav som redan uppkommit
mellan parterna på grund av det tidigare författar
avtalet, omfattas dock inte av denna anpassning.
2.3 Författaravtalet gäller även för redan existerande
bokavtal resp. redan existerande BoD-titlar. Om författaravtal avviker från befintliga bestämmelser i tidigare bokavtal, skall med omedelbar verkan villkoren i detta författaravtal ges företräde.

3.
ÖV ER L Ä M NA N DE AV M A N USK R IP T
GATUADRESS, HUSNUMMER

POSTNUMMER, ORT, LAND
– NEDAN KALLAT: ”FÖRFATTARE” –

Om det inte uttryckligen har avtalats något annat (i
synnerhet vid beställningar av BoD:s tilläggs-
tjänster) skall författaren på egen bekostnad genom
”uploads” (d.v.s. genom att via Internet ladda upp
manuskriptet i BoD:s databas) ställa det tryckfärdiga
manuskriptet (inkl. formatering och korrektur) till
förfogande.

4.
U PPL ÅT E L SE/ÖV ER L ÅT E L SE AV
R ÄT TIGH ET ER
1.
GI LTIGH ET S - OCH
TI L L Ä M PN I NGSOM R Å DE
Föremålet för detta avtal är nyttjandet av författarens verk av BoD (nedan kallad: „BoD-titel“). Nyttjanderätten omfattar särskilt tillverkning och distribution av tryckta exemplar (nedan kallade:
tryckverk) samt distribution och tillgängliggörandet
av BoD-titlar i elektronisk form t.ex. e-böcker (nedan kallade: elektroniska versioner), i synnerhet även
individuell tillgång på internet via download som
tillhandahålls av BoD eller BoD:s handelspartner.
Elektroniska versioner kan även vara multimedia
verk eller ljudböcker.

2.
GI LTIGH ET S - OCH TI L L Ä M PN I NGS OM R Å DE AV DET TA FÖR FAT TA R AVTA L : ER SÄT T N I NG AV TI DIGA R E
FÖR FAT TA R AV TA L
2.1 Detta avtal (nedan kallat: författaravtal) är ett ram
avtal för alla framtida avtal som författaren i varje
enskilt ingår med BoD beträffande enskilda BoD-
titlar (nedan kallat: bokavtal)).
2.2 Om författaren och BoD redan tidigare har ingått
ett författar- eller ramavtal (nedan sammanfatt-

4.1 Författaren beviljar och överlåter till BoD för respektive bokavtals löptid de territoriellt och innehållsmässigt icke-begränsade rättigheterna för nyttjandet av BoD-titlar med avsende på alla kända
nyttjandeformer. Beviljandet och överlåtelsen omfattar utövandet av nyttjanderättigheterna genom BoD
samt utövandet av desamma genom tredje part som,
med eller utan vederlag, helt eller delvis, har erhållit
dessa rättigheter från BoD. I synnerhet omfattas
f öljande exklusiva rättigheter:
a) Bokrätten d.v.s. rätten att framställa tryckta exemplar av BoD-titlar, i synnerhet på grund av en beställning av enskilda exemplar eller en individuell
begäran (”print-on-demand”) samt eventuella enskilda beställningar som görs av författaren själv;
b) Rätten till elektronisk utvärdering d.v.s. rätten att
ställa BoD-titlarna (eller delar av dem) för en
b egränsad eller obegränsad personkrets till
f örfogande, så att dessa vid valfri tid och ort digitalt
kan tas i anspråk eller kan mottas för utnyttjande (i
synnerhet via nedladdning från online-shops, som eböcker eller stream). Detta kan ske med hjälp av valfri digital eller annan teknik som är utformad för att
spara och överföra data (t.ex. databaser, Internet
online-tjänster, mobiltelefon-tjänster, abonnemang
osv.) inklusive samtliga datatransferprotokoll (t.ex.
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TCP/IP, http, WAP, HTML, UMTS osv.), oavsett om
det sker med eller utan att informationen sparas (rätt
till offentligt tillhandahållande). Här är även inkluderat: framställningen, kopieringen och spridningen av
bild-/ljudbärare där BoD-titlar sparas på ett sådant
sätt att reproduktionen endast kan ske via överföring
av ytterligare datainformation (s.k. nyckel).
Rätten till elektronisk utvärdering omfattar även
rätten att inom ramen för online-tjänster osv. spara,
digitalisera och mata in BoD-titlar i elektroniska
databaser och datanätverk för offentligt tillhanda
hållande av dessa tjänster. Det omfattar också rätten
att omgestalta BoD-titlarna för dessa syften samt att
bearbeta dessa om det på grund av tekniska anledningar så är nödvändigt.
BoD är berättigat att vid de enligt detta avtal tillåtna nyttjandeformerna för BoD-titlar använda sig av
tekniska skyddsmekanismer för att kontrollera tillgång och nyttjande (t.ex. Digital Rights Management, signaturer, kopieringsskydd, vattenstämpel,
hologram, coderingsteknik, m.m.);
c) Kopierings- och spridningsrätten, d.v.s. rätten att
spara, kopiera och sprida BoD-titlarna i enlighet med
de i detta avtal beskrivna och tillåtna nyttjande
former;
d) Bearbetningsrätten, d.v.s. rätten att förkorta, bearbeta eller på annat sätt omgestalta BoD-titlar, på ett
sådant sätt att upphovsmannens personlighetsrätt
inte kränks, t.ex. för framställning av ”abstracts”
(korta sammanfattningar och korta beskrivningar).
Och för framställning av ”enhanced ebooks” (d.v.s.
e -b öcker där man har tillagt multimedia och interaktiva element). Bearbetningsrätten omfattar rätten att
ändra BoD-titlar för tillverkning av tryckförlagor
(”tryckmaster”) eller för framtagande av elektroniska
förlagor för elektroniska versioner (i synnerhet eböcker), om det av tekniska skäl framstår som lämpligt (i synnerhet när BoD-titlars formatering och layout skall anpassas till elektroniska eller andra
avläsningssystem samt när vissa element av BoD-
titlar såsom specialtecken, bilder etc. skall förenklas,
bearbetas eller ersättas.)
BoD är berättigat att tillfoga metadata till BoD-
titeln för utvärdering i elektronisk form (i synnerhet
branschvanliga copyrightuppgifter, uppgifter om
t iteln och författaren, uppgifter om förlaget och ISBN-nummer) samt att ändra existerande metadata;
e) Rätten till databas- och arkiveringsrätt, d.v.s. rätten
att under författaravtalets löptid införa BoD-titlar i
BoD-databaser samt bokgrossisternas och bokhandlarnas katalogdatabaser samt att införa dem i andra
distributörers databaser: dessutom rätten att ta upp

tryckmastern och förlagor för elektroniska versioner
i en databank som är nödvändiga för utvärderingar;
f) Recitationsrätten d.v.s. rätten att obegränsat recitera
BoD-titeln på icke scenmässigt sätt (inkl. rätten att
inspela recitationen på valfri bild-/ljudbärare eller
annat medium för sparandet av data samt för att använda inspelningen för alla nyttjandeformer som är
föremål för detta avtal (t.ex. som ljud-bok);
g) Rätten att trycka verket d.v.s. rätten till ett fullständigt eller delvis förtryck eller eftertryck av en BoDtitel, även tryck med olika fortsättningar i periodiskt
utkommande medier (exempelvis. tidningar och tidskrifter) samt i icke periodiskt utkommande medier
av alla olika slag (t.ex. Internet, samlingsutgåvor
med f lera författare: inkluderad är här även rätten
till nyttjande av BoD-titlar såsom läsprov (”previews”);
h) Rätten att hyra ut och att låna ut verket, d.v.s. rätten
att överlåta BoD-titlar för viss tid (t.ex. någon sorts
bibliotek med uthyrningsmöjlighet);
i) Rätten att använda sig av en titel, d.v.s. rätten att
nyttja BoD-titelns verktitel för att beteckna BoDtitlar: inkluderad är här även rätten att nyttja verk
titeln i samma omfattning som BoD-titlarna;
j) Rätten att göra reklam, d.v.s. rätten att nyttja BoDtitlarna samt författarens namn och bibliografiska
uppgifter i reklam, dels för reklam för BoD-t iteln
dels för reklam för BoD. Rätten att göra reklam gäller även för avbildningar av författaren samt för bibliografiska uppgifter som rör författaren, när den senare har ställt sådana till BoD:s förfogande eller har
samtyckt till detta;
4.2 BoD är berättigat – utan att det behövs något särskilt samtycke – att, helt eller delvis, inom landet och
utomlands, ge underlicenser beträffande de ovannämnda rättigheterna till tredje personer, i synnerhet
till providers för online-shops och andra handels
partner. BoD är berättigat att i reklamsyfte även
kunna överlåta författarens bilder och bibliografiska
uppgifter till sina handelspartner.
4.3 Författaren överlåter till BoD de lagenliga
ersättningsa nspråken (enligt den tyska upphovsrättslagen), i den mån BoD låter dessa anspråk tillvaratas
av en upphovsrättsorganisation, som tillvaratar både
förläggarnas och upphovsmännens rättigheter. BoD
accepterar överlåtelserna.
4.4 När författaren i respektive bokavtal för en eller f lera BoD-titlar har valt att denna BoD-titel endast
skall vara tillgänglig för egenbeställningar (d.v.s.
sådana exemplar som tillhandahålls för författaren
när den senare beställer sådana) och inte skall vara
tillgängliga i BoD:s egen online-shop, upplåter/
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överlåter författaren – i avvikelse från punkt 4.1 till
4.3 – endast de nyttjanderättigheter som är nödvändiga för sådana egenbeställningar.
4.5 I den mån som författarens förlagor innehåller element som författaren inte själv har skapat (t.ex. texter, särskilda teckensnitt, bilder och/eller avbildningar) och/eller till vilka författaren inte innehar egna
nyttjanderättigheter (främmande material) måste
f örfattaren på egen bekostnad inhämta nödvändigt
samtycke av samtliga respektive rättighetsinnehavare
som behövs för att BoD och/eller handelspartner kan
använda detta främmande material.

5.
B oD: S PR E STATION ER
5.1 BoD tillverkar från BoD-titlar tryckta verk (i synnerhet när de beställs – print on demand) och ställer
elektroniska versioner av BoD-titlar (exempelvis eböcker) till förfogande. När det gäller distributionen
kommer BoD att samarbeta med handelspartner
(grossister, online-shops, osv.): dessutom kan BoD-
titeln även säljas i BoD:s egen online-shop.
5.2 När det gäller elektroniska versioner (i synnerhet eböcker) kan det vara nödvändigt att formatera BoDtitlarna till det för respektive handelspartner nödvändiga filformat. I detta fall är BoD berättigat, men
är inte skyldigt, att utföra konverteringen av aktuell
BoD-titel på egen bekostnad. En konvertering är i
synnerhet utesluten om den av tekniska skäl p.g.a.
BoD-titelns beskaffenhet inte är möjlig att utföra till
ekonomiskt försvarbara kostnader.
5.3 BoD säkerställer att en sparad tryckmaster och elektroniska versioner, om sådana finns, bara används i
enlighet med detta författaravtal samt i enlighet med
respektive bokavtal för respektive BoD-titel. När det
gäller distributionen av elektroniska versioner med
hjälp av eller genom handelspartner är BoD berättigat att till dessa överlåta en kopia av förlagan för att
handelsparterna skall kunna spara denna.
5.4 När författaren har erhållit ett ISBN-nummer från
BoD kommer BoD å författarens vägnar att föra upp
titeln på förteckningen över levererbara böcker. Ändringar av titeldata skall meddelas skriftligen till
BoD. Om författaren inte har anmält några ändringar kommer titeluppgifterna oförändrade att införas i
efterföljande följdutgåvor.
5.5 Författaren kan hos BoD göra s.k. egenbeställningar
av BoD-titlarna. BoD förpliktar sig att utföra författarens egenbeställningar. Försändelser som sker på
grund av egenbeställningar sker på uppdrag och bekostnad av författaren samt på dennes egna risk.
5.6 BoD kommer att ställa BoD-titlarna till förfogande

för BoD:s olika distributionskällor. Det gäller såväl
inhemska som utländska distributionskällor. För
tryckverk är det regelbundet bokhandelsgrossister,
där enskilda bokhandlare kan göra beställningar.
När det gäller elektroniska versioner är det handels
partner (t.ex. Internet online-shops) och/eller bokhandelsgrossister. Listningen av elektroniska versioner för försäljning kan ställas in i sin helhet eller hos
enskilda handelspartner, om BoD eller enskilda handelspartner inte tycker att titeln är lämplig för sammanhanget. När respektive handelspartner har tagit
upp BoD-titeln i sitt sortiment förpliktar sig BoD
vid föreläggande av en handelsbeställning att
t illverka och leverera BoD-titeln till respektive
distributionspartner (”handelsbeställning”). Författaren informeras härmed om att distributionskanalerna
(bokhandelsgrossister, online-shops, osv.) har rätt att
utan angivande av skäl, genast eller vid senare tillfälle, vägra ta emot BoD-titlar eller att sluta med
distributionen. BoD ger författaren kvartalsstatistik
över antalet tillverkade exemplar som tagits fram på
grund av handelsbeställningar. BoD redovisar och
avräknar de tillverkade och levererade BoD-titlarna
kvartalsvis. Bestämmelserna i detta stycke gäller
dock inte när författaren för en eller f lera BoD-titlar
har bestämt, att denna titel/dessa titlar bara får användas för egenbeställningar, däremot inte säljas i
BoD:s egen online-shop.
5.7 Författaren har inget anspråk på att BoD-titlar bjuds
ut av vissa särskilda handelspartner. BoD kommer
dock regelbundet att erbjuda BoD-titlar till alla distributionskanaler som står i avtalsrelation med BoD
när man kan förvänta sig att respektive distributionspartner kommer att ta upp den aktuella BoD-
titeln.
5.8 BoD förbehåller sig rätten att utan särskild motivering vägra ta emot manuskript.

6.
FA ST STÄ L L A N DE AV
SLU T K U N DER NA S PR ISER
6.1 Författaren fastställer i bokavtalet för tryckverk det
rekommenderade försäljningspriset eller – om fastställt genom lag – det respektive bindande gällande
fastsatta nationella butikförsäljningspriset (inkl. den
vid varje tillfälle gällande momsen). Detta gäller i
synnerhet för distributionen i länder där kronan är
den lagliga betalningsvalutan. BoD däremot fastställer det rekommenderade försäljningspriset eller – om
fastställt genom lag – det respektive bindande nationella butiksförsäljningspriset för distribution i sådana länder, där kronan inte är den lagliga
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b etalningsvalutan. Detta sker i relation till det av
författaren i kronor fastställda priset för slutkunder.
Här skall dock hänsyn tas till de enskilda omständig
heterna i varje land (tryckkostnader, distributionskostnader, kostnader för logistik, skatter, etc.).
6.2 När det gäller elektroniska versioner av BoD-titlar
(t.ex. e-böcker) kan författaren välja ett pris bland
f lera prisförslag för slutkunderna (bindande fastställt
pris eller rekommenderat pris). BoD inkluderar vid
fastställandet av dessa prisförslag (samt vid eventuella anpassningar av slutkundspriset som BoD senare
finner lämpliga) det pris, som författaren fastställt
för euroområdet för tryckta verk (punkt 6.1), den
brukliga prisskillnaden på aktuell marknad till det
normalt sett dyrare tryckta verket av samma titel
samt författarens intresse av att utnyttja den elektroniska versionen ekonomiskt enligt pliktmässig bedömning. Om författaren inte väljer något av prisförslagen fastslår BoD det högsta av de föreslagna
priserna som slutkundspris för försäljning av den
elektroniska versionen.
6.3 BoD och dess handelspartners är berättigade att ge
förvärvaren av elektroniska versioner möjlighet att på
nytt (och även flera gånger) utan betalning kunna
hämta den elektroniska versionen i kundens personliga
bibliotek trots att det första tillhandahållandet redan
har skett (re-download). Re-downloads skall anses vara till fullo godgjorda med den betalning som har
skett för den första nedladdningen (enligt punkt 7.3).
Rätten för BoD och dess handelspartner att erbjuda redownloads fortsätter att gälla även efter det att detta
avtal och bokavtalen har löpt ut.
6.4 BoD fastställer bokhandelsrabatterna och villkoren
för handelsbeställningarna.

7.
FÖR FAT TA R A RVODE , U T BETA L N I NG
7.1 För försäljningen av BoD-titlar i tryckt form samt
för försäljningen av BoD-titlar i elektronisk form (i
synnerhet e-böcker) till följd av handelsbeställningar
erhåller författaren följande betalning (”författar
arvode”):
7.2 Författararvodet för tryckverk regleras i bokavtalet:
författararvodet beräknas utifrån försäljningspriset
minus den vid tidpunkten gällande momsen, de i
bokavtalet överenskomna tillverkningskostnaderna
samt de av BoD fastställda rabatterna och villkoren
för bokhandeln.
7.3 För elektroniska versioner erhåller författaren per
sålt exemplar den författarmarginalvinst som fastställts i bokavtalet för aktuell BoD-titel. För de så
kallade re-downloads betalas inget arvode (jfr punkt

6.3)1.
7.4 BoD:s sammanställning över författararvodet sker
kvartalsvis. Utbetalningen av författararvodet sker
den 30:e kalenderdagen som följer redovisnings
kvartalet via insättning på författarens bankkonto
(förutsatt att författaren angett en bankförbindelse).
Belopp som understiger 250,00 kr utbetalas dock inte utan stannar kvar på författarkontot och betalas
ut i enlighet med första meningen eller vid avtalets
slut. Om det vid kooperationer som BoD har ingått
med handelspartner (i synnerhet vid framtagandet av
elektroniska versioner) gäller avräkningsbestämmelser som avviker från denna reglering, kommer BoD i
enlighet med första meningen att göra en sammanfattning åt författaren med den nästföljande
sammanställningen som följer handelspartners
avräkning.
7.5 Genom betalning av författararvodet skall alla finansiella krav som författaren har med anledning av
detta avtalsförhållande gentemot BoD anses vara
slutreglerade, om inte annat särskilt har avtalats.
Eventuella tvingande anspråk som tillkommer författaren kvarstår dock alltjämt.

8.
BETA L N I NG/AVGIF T SOM
FÖR FAT TA R EN H A R AT T BETA L A
8.1 Författaren gengäldar BoD för BoD-titelns data- och
systemhantering med utgångspunkt i de villkor som
fastställts i bokavtalet (”kostnader för elektronisk
lagring”, d.v.s. ”årsavgift”).
8.2 För så kallade egna beställningar skall författaren till
BoD betala det belopp som är fastlagt i bokavtalet.
8.3 Om författaren inte i enlighet med punkt 5.4. till
BoD meddelar ändringar som rör titeldata är BoD
berättigat att fakturera författaren för de kostnader
som uppkommer på grund av försenad ändring av
dessa data.

1

Särskild hänvisning beträffande den valda terminologin:

Det obligationsrättsliga avtalet, som är den lagliga grunden för
beviljandet och upp-/överlåtelse av nyttjanderättigheterna för en
s.k. e-bok-download, anses – enligt den härskande uppfattningen
i doktrin och rättspraxis – vara ett avtal sui generis med eventuella köprättsliga inslag. För att förenkla språkbruket används i
detta författaravtal delvis köprättslig terminologi.
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9.
BETA L N I NG SV I L L KOR , ÅT ERTAGA NDEFÖR BEH Å L L BET R . S .K . EGNA
BE STÄ L L N I NGA R

produktionsstopp som inte är orsakade av BoD, exempelvis vattenbrist eller elavbrott, är att betrakta
som force majeurehändelser.

9.1 Betalning av till författaren ställda fakturor skall ske
inom 14 dagar efter mottagandet av fakturan. Sker
betalning inte inom den utsatta betalningsfristen
försätter sig författaren i dröjsmål med betalningen.
Är författaren i dröjsmål med betalningen skall
dröjsmålsränta beräknas i enlighet med den av lagen
fastställda dröjsmålsräntan.
9.2 Leveranser av tryckverk i form av egenbeställningar
sker med äganderättsförbehåll. Säljer författaren av
BoD levererade BoD-titlar vidare innan författaren
har erlagt betalning till BoD, skall BoD – i stället
för den tidigare äganderätten till den levererade
BoD-titeln – tillkomma författarens anspråk gentemot respektive bokförvärvaren beträffande denna vidareförsäljning. Författaren överlåter härmed redan
nu till BoD denna rättighet. BoD intygar härmed
densamma.
9.3 BoD är berättigat att i kundkontot kvitta egna förfallna fordringar mot författaren med författarens
författararvode när författaren trots att fakturan är
förfallen till betalning inte betalar den.
9.4 Gentemot BoD får författaren bara kvitta med ostridiga eller genom dom/domstolsbeslut fastställda
fordringar.

12.
GARANTIER, IMMUNITET BETRÄFFANDE EVENTUELLA KRÄNKNINGAR AV
RÄTTIGHETER

10.
ÖVERENSKOMMELSE BETRÄFFANDE
VARANS BESKAFFENHET
Om BoD vid tillverkning (exempelvis omvandling av
tryckmastern till ett format som ägnar sig för elektronisk distribution – t.ex. EPUB) av förlagor för
skapandet av elektroniska versioner på ett i detta avtal tillåtet sätt gör ändringar, ersättningar eller bearbetningar av vissa element som är relevanta för
boktiteln (exempelvis särskilda tecken, bilder, etc.)
skall dessa åtgärder inte betraktas som fel när det
gäller den elektroniska omsättningen.

11.
LEVERANSTIDER
11.1 BoD förpliktar sig vid beställningar från bokhandeln
att leverera inom rimlig tid.
11.2 Leveranstider för författarens egna beställningar
skall särskilt avtalas vid varje beställningstillfälle.
11.3 Vid så kallad force majeure förlängs leveranstiden
med en skälig tidsperiod. Händelser som räknas som
force majeure är i synnerhet strejk, arbetskonf likter
samt andra hinder som BoD inte ansvarar för. Även

12.1 När det gäller de rättigheter som nämns i punkt 4.1
och punkt 4.5 i detta avtal måste BoD kunna lita på
författarens uppgifter. Författaren garanterar att han
fritt och icke belastad med tredje mans rättigheter,
förfogar över samtliga rättigheter som är föremål för
detta avtal: Denna garanti gäller utan avseende på
uppsåt eller vållande. Författaren garanterar även att
han, i den omfattning som behövs för avtalets
genomf örande, från tredje person förvärvar samtliga
rättigheter som rör främmande material (punkt 4.5)
innan manuskripten levereras till BoD.
12.2 Författaren garanterar att denne, när det gäller
BoD-titlar, varken i verket eller i samband med
verket
a) har tagit över innehåll från tredje personers verk
(texter, bilder, teckensnitt, logos) utan att först ha inhämtat respektive rättighetsinnehavares nödvändiga
samtycke så som behövs för genomförandet av detta
avtal respektive bokavtal,
b) påstår fakta/omständigheter som inte är med sanningen överensstämmande,
c) förolämpar personer eller sprider information om en
persons intim- och privatsfär och,
d) sprider sådant innehåll som är förargelseväckande,
förespråkar politiskt extrema åsikter, förolämpar
personer och/eller bryter mot gällande lag.
12.3 Vad gäller förhållandet mellan författaren och BoD
är författaren ansvarig för det publicerade innehållet
och svarar ensam för eventuella följder som kan uppkomma med anledning av publikationen och/eller
nyttjandet av BoD-titlar: Punkt 13 gäller dock
a lltjämt.
12.4 Om författaren inte efterlever och uppfyller de ovannämnda bestämmelserna och därför BoD vid genom
förandet av detta avtal och/eller av respektive bokavtal
såsom följd härav skulle kränka lagar, domstolsbeslut
och/eller tredje persons rättigheter (i synnerhet:
upphovsrätter, personlighetsrelaterade rättigheter, varumärkesrättigheter, titelrättigheter) skall författaren
hålla BoD och dess handelspartner fria från allt ansvar
beträffande samtliga anspråk och krav som framförs av
tredje person åberopande sådana rättighetskränkning: I
sådana fall skall författaren även ersätta BoD och
BoD:s handelspartner för de uppkomna skadorna.
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13.
A NSVA R
13.1 BoD är – oavsett den rättsliga grunden – bara skadeståndsansvarigt vid uppsåt eller grov vårdslöshet.
Vid vanlig vårdslöshet skall BoD endast kunna hållas
ansvarig
a) för skador som rör kränkning av liv, kropp eller hälsa,
b) för skador på grund av ickebeaktande av väsentliga
avtalsvillkor (förpliktelse vars fullgörelse först möjliggör det avtalsenliga genomförandet av avtalet och
som avtalsparten regelbundet litar på och har fog att
lita på): I detta fall är BoD:s ansvar dock begränsat
till sådana skador som är förutsebara och som i normalfall kan inträffa.
13.2 De ovannämnda ansvarsbegränsningarna är dock inte tillämpliga när BoD har agerat bedrägligt eller
när BoD gjort en garantiutfästelse. Dessutom gäller
ansvarsbegränsningen inte när den vid den aktuella
tidpunkten tillämpliga lagen för produktansvar föreskriver ett icke dispositivt strikt ansvar.
13.3 Ansträngningar som författaren har gjort i onödan
skall av BoD, även om de övriga förutsättningar för
anspråket föreligger, inte heller ersättas utöver den
omfattning som har avtalats i punkt 13.1.

14 .
I NGÅ EN DE AV AV TA L , AV TA L STI D,
U PP SÄGN I NG, AV TA L ET S SLU T
14.1 Författaravtalet kommer till stånd genom att bägge
avtalsparter undertecknar detta avtal.
14.2 Författaravtalet ingås på obestämd tid. Författaravtalets löptid rättar sig efter löptiden för det bokavtal
som har ingåtts mellan författaren och BoD. Ingår
BoD och författaren under det aktuella författaravtalet f lera bokavtal upphör författaravtalet att gälla
när det bokavtal som gäller längst löper ut.
14.3 Båda parters rätt till extraordinär omedelbar uppsägning av detta författaravtal, på grund av en viktig anledning berörs inte härav och kvarstår alltjämt
för bägge sidor.
14.4 En sådan viktig orsak, som berättigar BoD till
extraordinär uppsägning, föreligger i synnerhet när
författaren publicerar innehåll som är förargelseväckande, förespråkar politiskt extrema åsikter, förolämpar personer och/eller som bryter mot lagen.
Denna uppsägning gäller för det aktuella bokavtalet
(som det är frågan om) om inte BoD i samband med
denna uppsägning uttryckligen klargör att uppsägningen skall gälla för det aktuella bokavtalet samt
alla övriga bokavtal.
14.5 Såväl BoD:s som författarens uppsägning skall ske ”i
textform”. Med ”textform” menas i detta samman-

hang ”skriftligen i den bemärkelsen att även digitala
former utan namnsignaturer såsom e-post eller ifyllande av online-formulär är inkluderade”.
14.6 Bokavtal kan endast uppsägas eller hävas i sin helhet, däremot inte begränsas till enskilda nyttjandeformer (exempelvis bara tryckverk eller elektroniska
versioner).
14.7 Löptiden för de olika bokavtal regleras i respektive
bokavtal. När ett redan existerande bokavtal får til�lägg eller ändras genom ingående av detta författar
avtal skall löptiden för respektive bokavtal inte
ä ndras: Ett bokavtal som fått ett tillägg eller ändrats
genom detta författaravtal skall gälla i den ändrade
modifierade versionen till dess att den ursprungligen
överenskomna löptiden slutar. Om författaren i förtid
vill avsluta enstaka eller samtliga bokavtal kan detta
ske mot erläggande av en särskild avgift som regleras i respektive bokavtal (uppsägning av avtal).
14.8 Vid slutet av detta författaravtal kommer tryckmastern och förlagan för elektroniska versioner, om sådana finns, att snarast möjligt tas bort ur BoD:s system, dock senast två månader efter författaravtalets
upphörande. I avvikelse härifrån är BoD och dess
handelspartner berättigade att behålla och spara förlagor även efter avtales slut såvitt det med hänsyn
till kundservicen (t.ex. för re-downloads, jfr Punkt
6.3) är erforderligt. Författaren har inte någon rätt
till utlämnande av den av BoD gjorda tryckmastern
eller eventuella kopior av de elektroniska
versionerna.

15.
U T E SLU T N I NG AV Å NGER R ÄT T EN
Parterna kommer överens om att det inte skall finnas
någon ångerrätt för detta författaravtal. BoD informerar härmed författaren att det inte gäller någon
ångerrätt för detta författaravtal då ångerrätten under vissa omständigheter vid distansköp kan avtalas
bort samt att BoD-titeln är en sådan vara som tas
fram efter beställarens egna önskemål och som därmed får en tydlig personlig prägel.

16 .
ÖV R IGA BE STÄ M M E L SER , I SY N N ER H ET L AGVA L OCH AV TA L AT
D OMSTOL SFORU M
16.1 BoD är berättigat att ensidigt ändra bestämmelserna
i detta författaravtal, om det omfattande nyttjandet
av BoD-titeln kräver detta och samtidigt författarens
ekonomiska och upphovsrättsliga intressen upprätthålls. BoD kommer i detta fall att meddela författaren att en sådan ändring kommer att ske med minst
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sex veckors varsel. Samtidigt kommer BoD att lämna
över den nya eller ändrade versionen. Författaren är,
om denne inte är införstådd med ändringarna, berättigad att inom en frist av fyra (4) veckor efter mottagandet av denna nya version säga upp författar
avtalet med verkan vid den tidpunkt då ändringarna
skulle träda i kraft (”särskild uppsägningsrätt”):
Denna uppsägning inkluderar samtliga bokavtal.
För det fall att författaren inte utövar sin upp
sägningsrätt gäller den nya versionen från den i
t idsfristen angivna tidpunkten.
16.2 Ändringar och tillägg till detta författaravtal skall
göras ”i textform” för att äga giltighet. Detsamma
gäller för eventuella tilläggsvillkor samt eventuell
upphävande av eller avstående från detta formkrav.
Med ”textform” menas i detta sammanhang ”skriftligen i den bemärkelsen att även digitala former utan
namnsignaturer såsom e-post eller ifyllande av
online-formulär är inkluderade”.
16.3 BoD skall beträffande den egna avtalsprestationen ha
rätt att anlita underleverantörer av tjänster. Vidare
har BoD rätt att överlåta sina ur detta avtal resulterande rättigheter och förpliktelser (inkl. rättigheter
enl. Punkt 4.1) till s.k. närstående företag.
16.4 Författaren får endast överlåta mot BoD riktade
fordringar/anspråk, som har uppkommit på grund av
detta avtal eller kommer att uppkomma, när BoD i
förväg har givit sitt skriftliga medgivande till detta.
16.5 Detta avtal är underkastat tysk nationell lag d.v.s.
CISG/FN-köplag skall inte tillämpas. Om författaren är näringsidkare kommer parterna överens om
ett exklusivt domstolsforum för tvister med anledning av detta avtal och avtalets genomförande skall
vara Hamburg.

16.6 Om en bestämmelse i detta författaravtal helt eller
delvis skulle vara ogiltig eller icke genomförbar eller
skulle bli ogiltig eller icke genomförbar, skall dock
författaravtalets övriga bestämmelser (inkl. eventuella delar av en bestämmelse som kan särskiljas) förbli giltiga. Parterna eftersträvar att en ogiltig eller
icke genomförbar klausul skall ersättas av en giltig
klausul som med hänsyn till det ekonomiska syftet
och den rättsliga innebörden motsvarar eller ligger
närmast den ursprungliga formuleringen.

Norderstedt,

Ort, datum BoD

Underskrift BoD

Ort, datum författare

Underskrift författare
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