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Allmänna villkor 

Allmänna villkor gällande avtal mellan Caro Ekström Design AB (nedan kallad 
”Leverantören”) och kund (nedan kallad ”Beställaren”).

Caro Ekström Design AB tillämpar Sveriges Reklamförbunds bransch- 
överenskommelser såsom de sammanfattas i ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR 
GRAFISKA PRESTATIONER (ALG 10). Tillägg/ändringar till ALG 10 sammanfattas 
nedan.

DEBITERING
Leverantörens ordinarie timpris är 1000kr/h, såvida inget annat avtalats eller 
specialpris för korta deadlines behöver appliceras. Minimum debitering per projekt 
är 1h.

3.1 OFFERT OCH ACCEPT
Leverantörens offert gäller normalt under 30 dagar räknat från offertdatum, men 
varje offert anpassas efter önskad deadline och är därför giltig fram till ett datum 
som möjliggör att projektet kan genomföras efter accept med bibehållen deadline. 
Beställarens accept skall vara leverantören tillhanda inom den tid som specificeras 
i offerten. Projektstart räknas när bekräftelse på accepterad offert skickas ut till 
kund.

Inkommen beställning är juridiskt bindande efter skriftligt godkännande av 
offerten.

4. TILLHANDAHÅLLANDE AV MATERIEL
Texter och annan information tillhandahålls av kunden om inte annat avtalats. 
Bildmaterial så som stockfotografier tillhandahålls av kunden om inte annat 
avtalats.

5. TILLÄGGSPRESTATIONER
Prestationer som inte angetts i offerten och som leverantörer inte normalt fullgör 
för att uppfylla kravet på fackmässighet (tilläggsprestationer), specificeras nedan:
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Ändringar och andra extra arbeten: Om projektet skulle ta en riktning som gör 
att arbetstiden kommer att överstiga det offererade priset tillkommer löpande 
debitering enligt ordinarie timpris (1000kr/h). I sådana fall meddelas kunden i 
god tid så att beslut om vidare arbetsprocess kan tas. Detta kan till exempel ske 
om beställaren begär ändringar som frångår specifikationen i accepterad offert 
gällande omfattning, designbeslut, visuellt uttryck, innehåll etc. Det kan även vara 
ändringar och andra åtgärder som leverantören tvingas vidta p.g.a. att det materiel 
som beställaren överlämnat inte medger för leverantören att fackmässigt utföra 
sin prestation.

Förseningar: Offererat pris och deadline gäller under förutsättning att allt 
relevant material och information tillhandahålls av kunden vid projektstart. 
Projektstart räknas när bekräftelse på godkänd offert skickas ut till kund. Försenad 
materielleverans eller annan försening på beställarens sida innebär att projektets 
deadline skjuts fram med samma antal dagar som leveransen är försenad, om det 
är möjligt på leverantörens sida. Om det inte är möjligt kommer beställaren att vid 
förseningen meddelas ny möjlig deadline. Förseningar på beställarens sida som 
innebär extra arbete för leverantören debiteras löpande enligt ordinarie timpris 
(1000kr/h).

6. PRIS
Offererat eller avtalat pris inbegriper inte ersättning för tilläggsprestation enligt 
punkt 5.

Kostnad för inköp/framtagning av bildmaterial så som stockfotografier tillkommer 
om inte annat avtalats.

Alla priser är exklusive moms.

8. RISK- OCH KOSTNADSFÖRDELNING
Eventuella intrångsfrågor gällande copyright och varumärke samt avstämningar 
med övriga aktörer är kundens ansvar. Leverantören gör sitt yttersta för att 
undvika att dylika situationer ska uppstå men kan inte ansvara för detta då det 
kräver prövning i varje enskilt fall.

Det är kundens eget ansvar att eventuellt skydda sitt nya varumärke.

Korrekturläsning är kundens ansvar såvida inget annat avtalats. Godkännande av 
skiss innebär alltså godkännande av allt innehåll.

Säkerhet, skydd och uppdatering av Wordpress-hemsida samt plugins är kundens 
ansvar, såvida inte serviceavtal har ingåtts.
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9. ANSVAR FÖR REPRODUKTIONSRÄTT
Under arbetsprocessen levereras skisser som är copyrightskyddade och ägs av 
leverantören. Dessa skisser får inte användas, spridas eller återskapas.

Användningsrätten för grafik och illustrationer övergår från leverantören till kund 
när betalning för uppdraget mottagits. Grafiken får inte överlåtas/upplåtas/säljas 
av till tredje part.

13. ÅTERLÄMNANDE OCH ÅTERTAGANDE AV PRODUKTIONSMATERIEL
Efter leveransdagen vidareförvarar leverantören för beställarens räkning 
produktionsmateriel under en tid av ett år.

16. BETALNING
Fakturering sker löpande månadsvis av under månaden utfört arbete efter 
projektets start om inte annat avtalats.

20.2 FÖRSENING OCH FÖRSENINGSPÅFÖLJDER 
Om beställaren inte tillhandahåller sitt materiel eller inte fullgör annan avtalad 
åtgärd i tid har leverantören rätt till ersättning för direkta kostnader som 
förseningen medfört. Förseningar på beställarens sida som innebär extra arbete 
för leverantören debiteras löpande enligt ordinarie timpris (1000kr/h).
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CARO EKSTRÖM DESIGN AB

559192-9772
Rudeboksvägen 50, 226 55 Lund

hello@carodesign.se
www.carodesign.se


