KIRJASOPIMUS
BOOKS ON DEMAND GMBH
IN DE TARPEN 42
D-22848 NORDERSTEDT
– JÄLJEMPÄNÄ BoD –

Nimi
Osoite

3.4 Omien tilausten valmistuksesta ja jakelusta vastaa yksinomaan BoD. Mahdollisia maakohtaisia formaatteja ei
voida tilata BoD:lta omina tilauksina.
4.

Postinumero ja -toimipaikka

xx €

– JÄLJEMPÄNÄ SOPIMUSKUMPPANI – SOPIVAT
xx.xx.xxxx SOLMITUN KIRJAILIJASOPIMUKSEN
LISÄKSI SEURAAVAA:

5.

BoD-numerosi on: xxxxxx

5.1

1.

KÄYTTÖOIKEUDET
Sopimuskumppani myöntää BoD: lle Kirjailijasopimuksessa tai muussa puitesopimuksessa lähemmin kuvatut
käyttöoikeudet seuraavaan nimikkeeseen:
BoD-Nro.: xx
Nimike:
xx
Kirjailija: xx
ISBN:
xx

2. PAINETUN TEOKSEN PUITETIEDOT
2.1 Koko:
xx
2.2 Kokonaisxx
sivumäärä:
2.3 Kirjan sisuksen
paperilaatu:
xx
2.4 Kansi:
xx
xx
xx
2.5 Kirjan sisuksen
värisivujen luxx
kumäärä:

2.6 Kirjan formaatti ja toteutustapa saattavat ulkomailla
painetun tai ulkomaiden myyntiin tarkoitetun nimikkeen
osalta (ns. ulkomaan-kappaleet) poiketa edellä mainituista johtuen tiedostojen konvertoinnista ulkomaiden kirjamarkkinoiden yleisiin formaatteihin.
3. KULUT
3.1 3.1 Painomallin valmistuksen kustannukset (kertamaksu)
(jo syntyneet): xx € (sis. kulloinkin voimassa oleva lainmukainen alv.).
3.2 Omien tilausten valmistuksesta ja jakelusta Sopimuskumppani maksaa BoD:lle seuraavasti:
Xx € per kpl.
Hintoihin sisältyy kulloinkin voimassa oleva lainmukainen alv.
3.3 Lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset. Kustannukset
määrittyvät lähetyksen laajuuden mukaan, ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva alv.

MYYMÄLÄHINTA, KIRJAKAUPPA-ALENNUKSET
Sopimuskumppanin määrittämä Suomen myyntiä koskeva nimikekohtainen ohjevähittäishinta (sis. kulloinkin
voimassa olevan alv:n) on:

5.2

5.3

5.4

5.5

6.

PAINETTUJEN TEOSTEN JA SÄHKÖISTEN
VERSIOIDEN KIRJAILIJANPALKKIO
Kirjakauppojen tekemistä tilauksista sellaisten markkinoiden osalta, joilla euro on laillinen maksuväline, BoD
maksaa Sopimuskumppanille palkkion, jonka suuruus on:
xx € per kappale.
Kirjakauppojen tekemistä tilauksista sellaisten markkinoiden osalta, joilla euro ei ole laillinen maksuväline,
BoD maksaa Sopimus-kumppanille kiinteän palkkiosumman kulloisenkin maan valuutassa (jäljempänä ulkomaanpalkkio). Kulloinenkin ulkomaanpalkkio määritetään ko. markkinoille tultaessa pysyvästi, niin että kohdassa 5.1 määritelty ulkomaanpalkkio muunnetaan
EKP:n kulloisenkin euron vaihtokurssin mukaisesti kulloisellekin valuutalle.
Sopimuskumppani saa BoD-nimikkeen sähköisistä toteutuksista kirjailijanpalkkiona xx% nettotuloista, joita syntyy BoD:n hyödyntäessä BoD-nimikettä (erityisesti
myynnistä ja vuokrauksesta). Nettotulot 1. virkkeen tarkoittamassa merkityksessä ovat BoD:n tosiasiallisesti
BoD-nimikkeen hyödyntämisestä saamat tulot, joista on
vähennetty arvonlisä- tai liikevaihtoverot.
Palkkio ja mahdollinen ulkomaanpalkkio tilitetään kulloisenkin vuosineljänneksen lopussa euromääräisenä (ulkomaanpalkkioissa noudatetaan EKP:n tilityspäivän euron vaihto-kurssia), ja ne erääntyvät aina vuosineljännestä seuraavan kuukauden lopussa. Muilta osin viitataan
aiemmassa sopimuksessa, ns. xx, sovittuihin laskutusehtoihin.
Palkkion maksaminen Sopimuskumppanille katsotaan
etumaksuksi, ja se kuitataan kirjakauppatilausten mahdollisia palautusmaksuja vastaan seuraavia palkkio- ja
loppulaskelmia tehtäessä.

V SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA
IRTISANOMINEN
6.1 Tämä Kirjasopimus astuu voimaan molempien sopimusosapuolten allekirjoituksella ja on voimassa yhden vuoden ajan (sopimuksen voimassaoloaika).
6.2 Sopimuksen voimassaoloaika pitenee automaattisesti
yhdellä vuodella, ellei sitä jompikumpi sopimuksen osapuolista irtisano sitä kolme kuukautta ennen sopimuksen
voimassaoloajan loppumista.
6.3 Molemmilla osapuolilla on oikeus sopimuksen ennenaikaiseen purkamiseen painavin perustein.

6.4 Kirjasopimus voidaan irtisanoa tai purkaa vain kokonaisuutena, ei erikseen eri käyttömuotoja (esim. vain painettua kirjaa tai vain sähköistä versiota) koskien.
6.5 BoD pidättää itsellään oikeuden sopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa siltä varalta, että julkaisun
sisältö voi aiheuttaa julkista pahennusta tai julkaisu sisältää poliittisesti äärimmäisiä kannanottoja, loukkaa henkilöitä tai rikkoo kansainvälisiä lakeja (sopimuksen purkaminen).
6.6 BoD tarjoaa Sopimuskumppanille mahdollisuuden sopimuksen päättämiseen ennen kohdassa a) mainitun lähtökohtaisen voimassaoloajan päättymistä erityistä Sopimuskumppanin maksettavaksi tulevaa xx € (sis. kulloinkin voimassa oleva lakisääteinen alv.) suuruista kulukorvausta vastaan (sopimuksen päättäminen).
7. HINNANTARKISTUS
7.1 Jos paperin markkinahinta muuttuu yli 10 %, BoD on
oikeutettu tarkistamaan tässä lisäsopimuksessa sovittuja
nettohintoja 2 %:lla. Hinnanmuutokset on todistettava
(käytettäen lähteenä esim. EUWID:n riippumattomia tietoja). Arvonlisäveroprosentin muuttuessa ilmoitettuja
loppuhintoja muutetaan vastaamaan muuttunutta arvonlisäverokantaa.
7.2 BoD on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan sähköisen
version kirjailijanpalkkiota (sopimuksen kohta 5.3) tulevaisuudessa. BoD ilmoittaa kirjailijalle muutoksesta kirjallisesti kuuden viikon määräajassa ennen muutoksen
voimaan tulemista. Kirjailija voi kiistää kirjailijanpalkkion muutoksen neljän viikon määräajassa ennen muutoksen voimaantulemista. Jos kirjailija kiistää muutoksen
annetun määräajan sisällä, on BoD oikeutettu irtisanomaan kirjasopimuksen kyseisen BoD-nimikkeen kohdalta
muutoksen voimaantulemiseen mennessä tai lopettamaan
BoD-nimikkeen sähköisen version markkinoinnin ja
myynnin muutoksen voimaantulemiseen mennessä.
7.3 Mikäli lakisääteistä arvonlisäveroa muutetaan, sovitut
loppuhinnat muuttuvat vastaavasti.
8.

PERUUTTAMISOIKEUS
BoD huomauttaa, että Sopimuskumppanilla ei ole Kirjailija- tai muun puitesopimuksen eikä sen yhteydessä solmitun Kirjasopimuksen osalta kuluttajansuojasäännösten
mukaista peruuttamisoikeutta, sillä BoD:n valmistamat
BoD-nimikkeet ovat tuotteita, jotka valmistetaan kuluttajan toivomusten mukaisesti.

9. TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET
9.1 Mikäli edellä ei ole sovittu mitään muuta, ovat lisäksi
voimassa Sopimuskumppanin ja BoD:n solmiman Kirjailijasopimuksen säännökset.
Myynimenestyksen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään seuraavia mahdollisuuksia (rastita haluamasi kohdat):
O

Haluan yllä mainitun nimikkeeni maksutta myös kansainväliseen myyntiin. Näin kirjani on saatavilla Suomen
lisäksi myös englanninkielisillä (USA, Iso-Britannia ja
Kanada) markkinoilla. Kirjaformaatti ja -varustus muunnetaan automaattisesti vastaamaan kulloisenkin markkina-alueen vaatimuksia. Tämän vuoksi esim. kirjan koko
saattaa erota Suomessa myynnissä olevan nimikkeen

koosta.. Värisivut painetaan mustavalkoisena. Kansi painetaan puolestaan edelleen värillisenä.
O

Haluan käyttää maksuttoman e-kirja-lainauksen saavuttaakseni uusia lukijoita ja hyödyttääkseni lisätuloista.

Mikäli et halua, että painettu kirjasi konvertoidaan myös
e-kirjaksi, rastita alla oleva kohta:
O

En halua, että kirja julkaistaan sähköisessä muodossa.
Tässä tapauksessa tämän sopimuksen kohdat 5.3. sekä
7.2. eivät päde. Lisäksi kirjailijasopimuksen kohdassa 4.1
b mainittu oikeus kirjan sähköisen version myyntiin jää
kirjailijalla, toisin kuin kirjailijasopimuksessa sanotaan.

Allekirjoittamalla tämän Kirjasopimuksen myönnän
BoD:lle samanaikaisesti yllä mainitun kirjan painoluvan.

Norderstedt,
Paikka, päiväys, allekirjoitus

(BoD)

(Sopimuskumppani)
Paikka, päiväys, allekirjoitus

ASIAKASTIETOSI
Täytä puuttuvat tiedot ja korjaa tarvittaessa virheet. Lähetä tämä lomake yhdessä allekirjoitetun kirjasopimuksen kanssa takaisin osoitteeseen:
Books on Demand GmbH
Mannerheimintie 12 B
FI – 00100 Helsinki

Asiakasnumero: «KDNR»
BoD-numero:
«BOD_NR»

Osoitetiedot (ajankohtainen tietokantatieto)

Tarvittaessa korjaukset puuttuviin tai vääriin tietoihin:

Yritys
Nimi
Katu
Paikkakunta
Puhelin
Sähköposti

«NAME_FIRMA»
«VORNAME» «NAME»
«STRASSE»
«PLZ» «ORT»
«TELEFON»
«EMAIL»

Pankkitiedot (ajankohtainen tietokantatieto)
Tilin omistaja
Pankin nimi
IBAN
BIC/Swift

Tarvittaessa korjaukset puuttuviin tai vääriin tietoihin:

«KONTOINHABER»
«BANK»
«IBAN»
«BIC»

Vain kustantamoille ja muille yrityksille: Tietoja liikevaihtoverosta


Minä olen / me olemme arvonlisäverolain tarkoittama
yritys:
Alv.-/Y-tunnukseni/-mme on:
(ajankohtainen tietokantatieto: «UID»)

«ORT», den
Paikka, päiväys

allekirjoitus

KUN PALKKIOMAKSUN VASTAANOTTAJA ON USA:SSA
Social Security Number:
Taxpayers Identification Number:

