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Books on Demand GmbH,  
In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt  
 
– jatkossa BoD –  
 
ja 
 

xxx xxxxx 

 
– jatkossa Kustantamo – 
 
solmivat keskenään seuraavan sopimuksen: 
 
 
 
§ 1 Voimassaoloalue 

Tässä kustantamosopimuksessa mainitut oikeudet ja 
velvollisuudet koskevat kaikkia Kustantamon ja BoD:n 
välillä solmittavia kirjasopimuksia, mikäli niissä ei ole 
muuta sovittu. Niitä Kustantamon teoksia, joista 
kirjasopimus solmitaan, nimitetään jatkossa BoD-
nimikkeiksi. 
 
§ 2 Käyttö- ja levitysoikeudet 

(1) Kustantamo vakuuttaa omistavansa seuraavassa 
luetellut  oikeudet ja myöntää BoD:lle kaikki BoD-
nimikkeen maailmanlaajuiseen valmistukseen ja 
ajallisesti rajoittamattomaan myyntiin tarvittavat oikeudet 
yksinoikeudella, erityisesti: 
 

a. BoD-nimikkeen monistus-, markkinointi- ja 
levitysoikeus painettuna teoksena 

b. oikeus kirjata, tallentaa ja siirtää BoD-nimike 
koneluettavassa, erityisesti sähköisessä 
muodossa, 

c. oikeus sähköiseksi painokäsikirjoitukseksi 
työstämiseen ja muokkaamiseen, 

d. oikeus sovittamiseen nykyisiin ja tuleviin 
lukujärjestelmiin sopivaksi, 

e. oikeus BoD-nimikkeen sisällyttämiseen BoD-
tietokantoihin sekä kirjatukkumyyjien ja 
muiden jakelijoiden luettelotietokantoihin 
tämän sopimuksen voimassaolon ajan, 

f. oikeus BoD-nimikkeen tekstikappaleiden 
levittämiseen lukunäytteenä, 

g. kohtien (a) – (f) oikeuksien edelleen 
luovuttaminen BoD:n yhteistyökumppaneille. 

 
(2) Mikäli Kustantamon alkuperäiskappale sisältää 
erityiskirjasinlajeja, kuvia ja/tai valokuvia, joihin ei ole 
olemassa käyttöoikeuksia, hankkii Kustantaja ennen 
sopimuksen voimaan tuloa omalla kustannuksellaan 
BoD:lle ja tämän yhteistyökumppaneille tekijänoikeudet 
omistavalta taholta mahdollisesti tarvittavan luvan 
erityiskirjasinlajien, kuvien ja/tai valokuvien käyttöön. 
(3) BoD pidättää itsellään oikeuden hylätä 
käsikirjoituksia syitä ilmoittamatta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
(4) Kustantamo luovuttaa BoD:lle oikeuden kohtuulliseen 
esittämiseen sekä kirjaa että BoD:tä koskevissa 
mainoksissa. 
(5) Tämä sopimus on yksinoikeussopimus, eikä 
Kustantamolla ole oikeutta hyödyntää tällä sopimuksella 
BoD:lle myönnettyjä oikeuksia itse tai valtuuttaa ketään 
kolmatta tahoa hyödyntämään niitä. 
 
§ 3 BoD:n suoritteet 

(1) BoD sitoutuu Kustantamoa kohtaan toimittamaan 
BoD-nimikettä kirjatukkuliikkeille ja muille kauppiaille 
(kauppatilaukset) sekä Kustantamolle (omatilaus), kun 
tilaus on tehty. 
(2) Tässä sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin BoD 
tallentaa sähköisen painokäsikirjoituksen sopimuksen 
voimassaoloaikana ja varmistaa, että painokäsikirjoitusta 
käytetään ainoastaan kirjojen painamiseen ja muiden 
kopioiden valmistamiseen tämän kustantamo-
sopimuksen sekä kulloistakin BoD-nimikettä koskevan 
kirjasopimuksen mukaisesti. 
(3) BoD toimittaa Kustantamolle neljännesvuosittaiset 
tilastot kauppatilausten perusteella valmistettujen 
kappaleiden määrästä BoD-nimikkeittäin ja laskuttaa 
neljännesvuosittain valmistetut ja toimitetut BoD-
nimikkeet. 
(4) Sopimuksen päättyessä painokäsikirjoitus hävitetään 
BoD:n järjestelmistä ensimmäisenä mahdollisena 
ajankohtana, viimeistään kuitenkin kahden kuukauden 
kuluttua. Oikeutta BoD:n valmistaman painokäsikir-
joituksen julkaisemiseen ei ole olemassa. 
 
§ 4 Myymälähinta, kirjakauppa-alennukset 

(1) Kustantamo määrää kirjasopimuksessa itse 
painotuotteensa ohjevähittäishinnan mukaan lukien 
kulloinkin voimassa oleva lakimääräinen arvonlisävero 
euroina. 
(2) BoD määrittää kirjakauppa-alennukset ja kauppa-
tilausten ehdot. 
 
§ 5 Kustantajan marginaali, hyvitys 

(1) BoD-nimikkeiden myynnistä kauppatilausten 
perusteella BoD hyvittää Kustantamolle neljännes-
vuosittain tästä kirjasopimuksessa määritetyn kirjailija-
marginaalin. 
(2) Kirjailijamarginaali lasketaan painetuille teoksille 
Kustantamon määrittämästä kauppahinnasta, josta 
vähennetään kulloinkin voimassa oleva lakisääteinen 
arvonlisävero, valmistuskustannukset sekä BoD:n 
määrittämät kirjakauppa-alennukset ja ehdot. 
(3) Alle 25 euron suuruiset summat jäävät Kustantamon 
tilille ja maksetaan vasta tämän summan ylityttyä 
vuosineljänneksen lopussa tai sopimuksen päättyessä. 
(4) Kustantamo hyvittää BoD:lle BoD-nimikkeen tieto- ja 
järjestelmähallinnan kirjasopimuksessa määritellyin 
ehdoin. 
(5) Omatilaukset Kustantamo hyvittää tästä kirja-
sopimuksessa sovituin ehdoin. Omatilausten 
lähettäminen tapahtuu Kustantamon riskillä ja hänen 
laskuunsa. 
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§ 6 Maksuehdot, omatilausten 
omistuksenpidätysoikeus 

(1) Kustantamon tulee suorittaa maksut 14 päivän 
kuluessa laskun saapumisesta. Mikäli Kustantamo ei 
maksa edellä mainitun maksuajan kuluessa, hän joutuu 
viivästykseen. Viivästyksen alkamisesta lähtien 
Kustantamo maksaa lakimääräisen viivästyskoron. 
(2) Omatilauksien perusteella tehtyjen toimitusten 
omistusoikeus pidätetään. Mikäli toimitettu BoD-nimike 
luovutetaan eteenpäin ennen maksua astuu kirjan 
omistusoikeuden sijaan voimaan kulloiseenkin 
vastaanottajaan kohdistuva Kustantamon vaade, jonka 
Kustantamo on jo täten etukäteen luovuttanut BoD:lle. 
 
§ 7 Takuu 

(1) Toimitetun tuotteen puutteista tulee valittaa 
kirjallisesti kahden viikon sisällä, mikäli puutteet ovat 
selkeästi havaittavissa, muutoin kuuden kuukauden 
sisällä. 
(2) Muut takuuoikeudet ovat poissuljettuja. 
 
§ 8 Toimitusajat 

(1) BoD on velvollinen toimittamaan kirjakauppojen 
tilaukset kohtuullisen toimitusajan kuluessa. 
(2) Omatilausten toimitusajat tulee sopia yksilöllisesti. 
(3) Ylivoimaiset esteet, lakot, työsulut, tuottamukseton 
kykenemättömyys, erityisesti tuottamukseton kone-
seisokki, virtaja vesikatkokset pidentävät toimitusaikaa 
esteen keston ajan. 
 
§ 9 Sopimuksen voimassaoloaika, päättäminen 

(1) Kustantamosopimus tulee voimaan molempien 
sopimusosapuolten allekirjoituksella. Sen voimassa-
oloaika on sama kuin Kustantamon ja BoD:n välillä 
solmitun kirjasopimuksen voimassaoloaika. Jos BoD ja 
Kustantamo solmivat tämän kustantamosopimuksen 
aikana useamman kuin yhden kirjasopimuksen, 
kustantamosopimus päättyy pisimpään voimassa olevan 
kirjasopimuksen päättyessä. 
(2) Molemmilla osapuolilla on oikeus sopimuksen 
päättämiseen painavin perustein. 
(3) BoD pidättää itsellään oikeuden välittömään 
päättämiseen siltä varalta, että julkaistaan sisältöjä, jotka 
voivat aiheuttaa julkista pahennusta, sisältävät 
poliittisesti äärimmäisiä kannanottoja, loukkaavat 
henkilöitä tai rikkovat kansainvälisiä lakeja (ylimääräinen 
päättäminen). 
(4) Päättämisen on tapahduttava kirjallisesti. 
(5) Jos Kustantamo haluaa päättää yksittäisen tai kaikki 
kirjasopimukset ennenaikaisesti, tämä on mahdollista 
maksamalla kulloinkin kirjasopimuksessa määritelty 
maksu (sopimuksen purkaminen). 
 
§ 10 Vastuu 

(1) Koskien tekijänoikeuksien olemassa oloa § 2 
mukaisesti, BoD on riippuvainen Kustantamon antamista 
tiedoista. Jos sopimuksen suorittamisella loukataan 
ilmoittamatta jättämisen vuoksi kolmannen osapuolen 
oikeuksia, erityisesti tekijänoikeuksia, tästä vastaa 
yksinomaan Kustantamo. Kustantamon tulee vapauttaa 
BoD ja mahdolliset BoD:n yhteistyökumppanit 
kolmansien osapuolien vaatimuksista ensimmäistä 
kertaa pyydettäessä sekä korvata BoD:n maksettavaksi 
kertyvät välttämättömät oikeuskulut. Tämä koskee myös 
kirjasinlajien, kuvien ja valokuvien tekijänoikeuksia. 
(2) BoD ei vastaa julkaistuista sisällöistä eikä vastaa 
seurauksista, joita lainvastaisten sisältöjen julkaiseminen 
saattaa aiheuttaa. 

(3) BoD tai tälle työskentelevät suorittajat vastaavat 
ainoastaan tahallisissa ja törkeän tuottamuksellisissa 
tapauksissa. Tämä vastuurajoitus ei koske takuun 
loukkaustapausta tai sopimuksen kannalta tärkeää 
ominaisuutta taikka tuotevastuulain vastaista rikkomusta. 
Olennaisen sopimusvelvoitteen laiminlyönnissä rajoittuu 
vastuu tyypillisesti ennalta arvattaviin vahinkoihin. 
(4) Edellä mainittu vastuuvapautuslauseke ja mainitut 
vastuurajoitukset eivät koske tapauksia, joissa 
vahingoitetaan ihmishenkeä, kehoa tai terveyttä. 
 
§ 11 Muita määräyksiä 

(1) Jos tämän sopimuksen jokin määräys on tehoton tai 
siitä tulee tehoton tai se sisältää lakimääräisesti 
määräämättömiä aukkoja, sopimus pysyy sellaisenaan 
voimassa. Virheellinen ehto tulee korvata pätevällä 
ehdolla, joka on lähinnä alkuperäisen muotoilun 
taloudellista päämäärää ja oikeudellista merkitystä. 
(2) Mikäli esiintyy ennalta arvaamatonta kehitystä, 
osapuolet sopivat, että sopimuksen tulkinnassa ja 
mahdollisissa tarvittavissa lisäyksissä noudatetaan 
hyvän kauppatavan mukaista uskollisuuden periaatetta. 
(3) Oikeuspaikka on Hampuri. 
(4) Tämän sopimuksen muutosten tai lisäysten tulee 
tapahtua kirjallisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BoD 
 

 
Paikka, päiväys, allekirjoitus 
 
 
Kustantamo 
 

 
Paikka, päiväys, allekirjoitus 


