
AVTAL VID BILDFÖRSÄLJNING

Mellan                                                 , org.nr                                                    å ena sidan 
och Cabs Digital AB, org.nr  556816-2324  å andra sidan har härmed följande avtal 
träffats för bildförsäljning och användning av skapade fotografiska verk.

§1 BAKGRUND 

Fotografen hos Cabs Digital AB, har skapat Bilder som Bildköparen önskar använda. Syftet 
med detta avtal är att reglera bildförsäljningen och den till Bildköparen nedan upplåtna 
användningsrätten över nämnda Bilder.

§2 ANVÄNDNINGSRÄTT

Cabs Digital AB upplåter rätt till Bildköparen eller att i sin verksamhet under avtalstiden 
använda Bilden/Bilderna (                                                    ) på följande sätt:

[  ] Publicering på www. 
[  ] Publicering i trycksaker, kataloger eller motsvarande 
[  ] Publicering i kundtidning eller motsvarande informationskälla 
[  ] Lagring av Bilden/Bilderna i Bildköparens interna bildarkiv 
[  ] Användning av Bilden/Bilderna som pressbilder under en period  om maximalt 
______dagar 
[  ] Annan användning, 
såsom_____________________________________________________________ [  ] Helt fri 
användningsrätt under en tid om _______________år/månader. 
[ x ] Royaltyfritt under obegränsad tid.

Den användningsrätt som Bildköparen erhåller till Bilden/Bilderna innebär inte att 
Fotografen är förhindrad att upplåta motsvarande användningsrätt till Bilden/Bilderna till 
annan under avtalstiden samt för Fotografens, Cabs Digital ABs, egen marknadsföring, 
såvida inte parterna har överenskommit om annat.

Bildköparen äger ej rätt enligt detta Avtal att vidareförsälja eller överlåta Bilden/Bilderna 
till annan.

Bilden/bilderna får ej användas i sammanhang som är olagliga, pornografiska, 
vilseledande, obscena, eller på annat sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för 
de personer som medverkar på bilderna.

§3 ÄGANDERÄTT

Äganderätt till Bilden/Bilderna enligt detta Avtal kvarblir hos Cabs Digital AB.

§4 IDEELL UPPHOVSRÄTT

Bearbetning av Bilden/Bilderna får endast göras för att möjliggöra användningen av 
Bilden/Bilderna på avtalat sätt samt i överenskommelse med Fotografens ideella rätt 
enligt §3 i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Bildköparen 
får således inte bearbeta Bilden/Bilderna på ett sätt som innebär att Bilden/Bilderna 
förvanskas eller kränks.



Bildköparen förbinder sig att namnge Fotografen och bildleverantören, Camilla 
Alvén/Cabs Digital AB, i samband med användningen av Bilden/Bilderna. Utebliven 
namnangivelse medför en skadestånds/ersättningsrätt för Fotografen.

§5 ANNANS RÄTTIGHETER

Fotografen har i samband med skapandet av Bilden/Bilderna 
[  ] inte inhämtat vederbörliga samtycken från avbildad person som förekommer på 
Bilden/Bilderna i enlighet med lag (1979:800) om namn och bild i reklam och 
personuppgiftslagen (1998:204). 
[  ] inhämtat vederbörliga samtycken från avbildad person som förekommer på 
Bilden/Bilderna i enlighet med lagen om namn och bild i reklam och personuppgiftslagen.

§6 ARKIVERING

Vid Bildköparens arkivering av Bilden/Bilderna får användning av Bilden/Bilderna inte ske i 
strid med detta Avtal.

§7 ERSÄTTNING

Bildköparen ska till Fotografen, Cabs Digital AB, utge en ersättning om        kronor, 
exklusive moms, för användningsrätten till Bilden/Bilderna enligt §2 i detta Avtal. 

§8 FAKTURAVILLKOR

Ersättning enligt §7 ska erläggas av Bildköparen inom trettio (30) dagar från parternas 
undertecknande av detta Avtal, om inte parterna har överenskommit särskilt om annat. 
Ersättningen utgör inkomst av rörelse enligt kommunalskattelagen och det åligger 
Fotografen, Cabs Digital AB, att själv svara för inkomstskatt, egenavgifter och 
mervärdesskatt.

§9 AVTALETS GILTIGHET

Detta Avtal träder i kraft vid parternas undertecknande.

§10 AVVIKELSER

Parterna i detta Avtal är skyldiga att meddela varandra när avvikelser i Avtalet uppstår 
eller förväntas uppstå. Ändringar och tillägg till detta Avtal ska ske i skriftlig form och 
undertecknas av båda parter för att äga giltighet.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Ort                                                                             Ort  Örtofta

Datum                                                                       Datum

Bildköparen                                                              Fotografen, Cabs Digital AB


