
Uppdraget
Arbetet påbörjas efter det att Parterna har träffat uppdragsavtal genom godkännande av 
offert eller på annat sätt. Uppdragets innehåll, omfattning och tidsram framgår, om inte 
annat avtalats, av uppdragsavtalet och accepterad offert i varje enskilt fall.

Studio Solution åtar sig att utarbeta och leverera slutprodukt utifrån Uppdragsgivarens 
beställning. Arbetsmaterial såsom skisser, idéer, strategier, koncept och dylikt, som till-
handahålls Uppdragsgivaren inför eller inom ramen för uppdraget ingår inte i slutpro-
dukten.

Slutprodukten ska godkännas av Uppdragsgivaren. Efter godkännande bär Uppdrags-
givaren risken för eventuella stavfel, fel i innehållet eller övriga fel i slutprodukten som 
beror på Uppdragsgivaren och kan således inte göra dessa gällande gentemot Studio 
Solution.

Det åligger Uppdragsgivaren:

• att förse Studio Solution med sådana uppgifter och material, att 
uppdraget kan utföras enligt Uppdragsgivarens önskemål såväl 
kvalitativt som inom given tids- och kostnadsram, 

• att ha en för kontakten med Studio Solution ansvarig kon-
taktperson som har befogenhet att lämna för Uppdragsgivaren 
bindande besked i de frågor som avser uppdragets utförande samt 

• att hålla tidsplan vad gäller Uppdragsgivarens åtaganden.

Upphovsrätt
Material som Studio Solution tillhandahåller Uppdragsgivaren omfattas i allmänhet av 
upphovsrätt enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 

Till levererad slutprodukt förvärvar Uppdragsgivaren, sedan full avtalad ersättning 
erlagts, endast nyttjanderätt för användningen som beskrivs i avtalet. Uppdragsgivaren 
har ej rätt att vidareupplåta nyttjanderätt till annat företag / tredje part eller att ändra och 
använda materialet i andra sammanhang utan att ekonomisk ersättning utgår till Studio 
Solution.

Inför och inom ramen för uppdraget kan Studio Solution komma att till Uppdragsgi-
varen överlämna arbetsmaterial, till exempel men utan begränsning till skisser, idéer, lay-
outer, utkast, ateljéarbeten, strategier eller koncept. Studio Solution behåller ensamrätten 
till allt arbetsmaterial, oavsett form, och Uppdragsgivaren äger inte rätt att på något sätt 
nyttja eller förfoga över sådant material, eller ett likartat material. Detta gäller oavsett om 
sådant arbetsmaterial omfattas av upphovsrätt eller ej och oavsett om ett uppdrag har 
kommit till stånd.

Allmänna villkor -
Studio Solution / ÖREBRO



Om ett pågående uppdrag avbryts ska allt arbetsmaterial som Studio Solution tillhanda-
hållit Uppdragsgivaren returneras, förstöras eller slängas. Det gäller oavsett om arbets-
materialet har levererats i fysisk eller elektronisk form.

Studio Solution förbehåller sig rätten att använda arbetsmaterial och slutprodukt i sin 
egen marknadsföring och vid publika evenemang, såvida inget annat avtalats mellan 
Parterna.

Ersättning och betalning av ersättning
Arvode och ersättning för utlägg utgår, om inte annat avtalats, i enlighet med uppdrags-
avtal och accepterad offert. Betalning ska erläggas mot faktura. Om inte annat avtalas ska 
betalning erläggas senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning 
äger Studio Solution debitera Uppdragsgivaren en påminnelseavgift á 250 kr samt dröjs-
målsränta enligt räntelagen.

Studio Solution väljer underleverantör och skall eftersträva att göra inköp till fördelakti-
gaste villkor för kundens räkning. Uppdragsgivaren har dock rätt att ta ställning till om 
underleverantör skall anlitas eller inte.

Ansvar
Studio Solution ansvarar inte för skada på grund av utebliven vinst, annan indirekt skada 
eller skada på grund av Uppdragsgivaren genom dennes avtal med tredje man.

Reklamation
Reklamation ska ske inom skälig tid och senast tio (10) dagar från det att Uppdragsgiva-
ren upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Meddelanden
Meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev, bekräftat telex eller telefax till 
Parternas i uppdragsavtal eller offert angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet 
ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

• om avlämnat med bud: vid överlämnandet;

• om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter  
avlämnande för postbefordran

• om avsänt som elektroniskt meddelande: då det elektroniska 
meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.

Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.



Befrielsegrunder
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avta-
let slutits och hindrar dess fullgörande: krig, politiska beslut/omvälvningar, råvarubrist, 
arbetsmarknadskonflikter, även sådana konflikter i vilka Studio Solution respektive 
Uppdragsgivaren är inblandade.

Sekretess
Parterna förbinder sig att inte till annan avslöja sådan konfidentiell information som Part 
har erhållit från den andra Parten inom ramen för ingångna Uppdragsavtal. Part äger 
dock rätt att nyttja informationen till fullgörande av sina åtaganden enligt Uppdragsavta-
let. Denna förbindelse skall även omfatta respektive Parts anställda och andra uppdrags-
tagare. Förbindelsen gäller utan begränsning i tiden och gäller efter att övriga avtalsför-
hållanden har upphört mellan Parterna. Studio Solution har, om inte annat avtalas, rätt 
att i marknadsföringssyfte uppge Uppdragsgivaren som kund samt att använda material 
i portfolio. 

Undantag gäller från sekretessförpliktelsen gäller för sådan information som:

• är allmänt tillgänglig vid ingåendet av detta avtal eller blir 
allmänt tillgänglig under avtalets giltighetstid utan att något 
avtalsbrott föreligger från Studio Solutions sida,

• överlämnats till Studio Solution av utomstående part som inte 
erhållit informationen direkt eller indirekt från Uppdragsgivaren; 
eller

• självständigt utvecklats av en anställd hos eller konsult till Studio 
Solution under förutsättning av att Studio Solution kan visa att 
den anställde eller konsulten saknade vetskap om den av Upp-
dragsgivaren överlämnade informationen.

Förtida uppsägning 
Part har rätt att säga upp uppdragsavtalet till förtida upphörande om motparten har 
begått grovt avtalsbrott, däribland dröjsmål med betalning, eller om motparten försätts 
i konkurs eller på annat sätt visar klara tecken på obestånd eller träder i likvidation. Part 
skall härvid, innan uppsägning sker, uppmana motparten att omgående och senast inom 
trettio (30) dagar vidta rättelse. Uppsägning enligt denna bestämmelse fråntar inte part 
rätten att kräva skadestånd för uppkommen skada.

Tillämplig och tvistelösning
På uppdragsavtalet ska svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras i 
allmän domstol med Örebro tingsrätt som första instans.


