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Försäljningsvillkor 
Fotografier och filmer är skyddade av upphovsrättslagen. De får därmed inte användas eller 
ändras utan fotografens medgivande. Det användningssätt som fotografen medgett får inte 
heller överlåtas eller upplåtas till någon annan. Om materialet används utan medgivande har 
fotografen rätt till ersättning samt, under vissa förutsättningar, skadestånd. 
  
Det här dokumentet innehåller försäljningsvillkor för rätten att använda fotografier och filmer 
som saluförs via hastbilder.se. Villkoren accepteras genom mottagande eller nerladdning av 
fotografi eller film från hastbilder.se. 

1. Bildmaterial för påseende 
Bildmaterial på hastbilder.se finns tillgängliga för påseende i galleri, album eller eget login-
album. Om den potentiella kunden vill ha ett större format kan en sådan beställas via 
hastbilder.se genom att skicka ett e-mail till oss eller kontakt via vårt formulär. Leveransen 
sker per e-mail utan kostnad. Detta innebär inte någon rätt för kunden i övrigt att använda 
materialet.  

2. Pris och tid för användning 
Det angivna försäljningspriset gäller för media i komprimerad storlek för användning inom 
angivet område. Kunden har rätt att använda materialet vid ett tillfälle inom ett år från 
beställningen i fråga. Vid publicering på Internet omfattar ett tillfälle en användning under en 
sammanhängande period av ett år på angiven webbsida.   

3. Användning av bildmaterial 
Kunden får en icke-exklusiv rätt att använda bildmaterial som finns på hastbilder.se eller 
Facebook-sida Hästbilder genom  

1. att kunden gör en beställning av önskat material med angivande av 
användningsområde,  

2. att Hästbilder, Fotograf Claes Jakobsson HB (hastbilder.se) accepterar och godkänner 
användningsområdet genom att en bekräftelse av beställningen görs, och  

3. att kunden betalar i enlighet med betalningsvillkoren.  

De olika användningskategorierna är: 

1. Redaktionellt – användning i redaktionellt syfte i ej kommersiellt sammanhang  
2. Kommersiellt – användning i kommersiellt syfte  
3. Annons – användning i annonser  
4. Elektronisk publicering – användning på Internet/intranät 

Med användande av bildmaterial avses varje form av publicering, reproduktion eller visning 
som går utöver påseende och användning som skissunderlag. Om kunden önskar använda 
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bildmaterial utöver godkänt användningsområde krävs en ny överenskommelse. Önskas ett 
annat användningsområde eller om kunden har andra speciella önskemål skall vi kontaktas.  
  
Bildmaterial får ej användas i pornografiska, sadistiska, kränkande eller på andra opassande 
sätt. 

4. Valuta, moms och betalningsvillkor 
Samtliga priser anges i svenska kronor (exklusive moms) och avser leverans av önskat media 
för önskat användningsområde. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen med 8 % efter 10 
alternativt 30 dagar. 

5. Leverans 
Hästbilder, Fotograf Claes Jakobsson HB (hastbilder.se) levererar beställt fotografi i fullt 
färgomfång i Adobe RGB1998. Filmer levereras i därför lämpat format. Materialet kan 
levereras på en CD-skiva vid större beställningar. Länk och login för nerladdning av media 
erhålles via e-mail efter beställningen. Främsta alternativer är att materialet levereras via e-
post. 

6. Samtycke från avbildad person 
För bilder som återger identifierbara personer, eller är fokuserad i någon mån, måste tillstånd 
finnas vad avser reklam (Lag om namn och bild i reklam 1978:800) och publicering på 
Internet (PUL 1998:204). Muntliga samtycken är lika giltiga som skriftliga. Avsändaren till 
reklambudskapet eller den som på uppdrag av näringsidkaren hanterar marknadsföringen är 
ansvarig för att nödvändiga tillstånd finns. För publicering på Internet är innehavaren av 
webbsidan ansvarig för publiceringen. 

7. Copyright 
Bildmaterial och copyright förblir Hästbilder, Fotograf Claes Jakobsson HB:s fotografer. 

8. Fotobyline 
Vid användning av beställt fotografi, bör kunden ange ”Hästbilder/Fotografens namn” i nära 
anslutning till fotografiet. För rörligt media gäller motsvarande krav. 

9. Dokumentation om använt media 
Tryck eller alster med publicerat fotografi skall där så är möjligt lämnas/uppvisas eller skickas 
till Hästbilder, Fotograf Claes Jakobsson. För publicering på webben lämnas uppgift om länk 
till aktuell webbsida. För filmer används motsvarande förfaringssätt. 

10. Avbeställning 
Om kund önskar avbeställa och avbeställningen sker inom 30 dagar från datumet från 
beställningen reduceras priset med hälften av det aktuella beloppet, förutsatt att materialet inte 
använts under denna tid. Vid senare avbeställning medges inte något prisavdrag.  

	  


