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Vid bokning accepteras följande villkor.  

 

BOKNING 
Vid bokning/beställning skall datum, 
starttid och fotograferingens 
tidsomfattning samt det inkluderade 
antalet bilder vara fastställt.  
 
Bokningen/beställningen bekräftas när 
fotografen erhållit bokningsavgiften om 
500 kr.  
 
AVBOKNING 
Om ett uppdrag avbokas skall kunden alltid 
ersätta fotografens kostnader för dennes 
avbokningar som har samband med den 
inställda fotograferingen. Sådana 
kostnader kan bland annat vara köpta 
resebiljetter till och från arbetsplatsen och 
bokning av särskild utrustning inför 
särskilda uppdrag.  
 
Bokningsavgiften om 500 kr återbetalas 
inte vid avbokning.  
 
Skulle uppdragsgivaren avboka 
fotograferingen inom 30 dagar före det 
bokade datumet för uppdraget debiteras 
uppdragsgivaren för förberedelsetid och 
för avbokad tid som inte kan nyttjas för 
annat uppdrag. Debiteringen utgör 50% av 
uppdragsarvodet.  
 
 
 
 
 

BILDURVAL & EFTERARBETE 
Fotografen väljer ut de bilder som kan 
godkännas och därmed levereras till 
kunden. De bilder som rensas bort är 
dubbletter och bilder som tekniskt inte 
håller måttet.   
 
Fotografering är en konst och alla 
fotografer utvecklar sin egen stil. Bilderna 
fångas och redigeras ur fotografens 
perspektiv, likt de fotografier som finns 
presenterade på www.avandimedia.se  
 
 
REKLAMATION 
Uppdragsgivaren ska snarast granska 
levererade bilder. Önskas omfotografering 
ska detta meddelas omedelbart. Bilderna 
anses alltid godkända om de nyttjats 
och/eller distribuerats av uppdragsgivaren. 
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ANVÄNDNINGSRÄTT & BILDÅTERGIVNING 
Fotografierna får användas fritt för privat 
bruk. Vid användning av bilderna på 
internet, privat och i kommersiella 
sammanhang, får inte redigering av 
bilderna ske. 
 
Annan användning än det som avtalats vid 
beställning kräver tillstånd från fotografen. 
Användningsrätten får inte upplåtas eller 
överlåtas till annan utan fotografens 
medgivande. Användningsrätten övergår 
till uppdragsgivaren/slutanvändaren när 
full betalning kommit fotografen tillhanda. 
 
Bild ska återges med största möjliga 
hänsyn till originalets utförande. Ändring, 
bearbetning eller överföring till annan 
konstart får inte göras utan fotografens 
medgivande 
 

OTILLÅTEN ANVÄNDNING  
Vid otillåten användning, ändring eller 
bearbetning av bild utgår ersättning 
motsvarande fotograferingsarvodet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAMNANGIVELSE  
Vid användning av bild ska fotografens 
namn alltid anges. Vid publicering av 
fotografierna på sociala medier skall 
följande finnas med ”Foto: fotograf Avat 
Andimeh” eller ”Foto: avandimedia.se”. På 
plattformen Instagram sker namngivning 
via "tagg". Där skall, om uppdraget rör sig 
om bröllop eller parporträtt, kontot 
@avandiweddings hänvisas till, annars 
gäller kontot @avatphoto.  
 
 
BETALNING 
Om inte annat avtalats betalning ske till 
PlusGirokonto nr:  
189 09 48-1  
 
Betalning skall ske inom 30 dagar netto 
från fakturadatum. 
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PRODUKTSPECIFIKATIONER  
Om annat inte överenskommits levereras 
bilderna enligt följande: 

Format: JPG, JPEG 
Proportioner: 5x7 / 7x5  
Filstorlek: 0 mb – 5 mb 

 
Bilderna översänds i ett fint online-galleri. 
Varifrån bilderna kan laddas ned i 
originalupplösning, eller i webb-
upplösning. Online-galleriet levereras med 
nedladdningspinkod, om en sådan skulle 
önskas av uppdragsgivaren. Galleriet är 
tillgängligt i 2 månader efter leverans. 
Således uppmanas uppdragsgivaren att 
omedelbart ladda ned bilderna. 
 
Fotografierna levereras alla högupplösta, 
redigerade samt utan logotyp. Bilder 
levereras aldrig utan att först har 
redigerats. 

EXTRA BILDER  
Möjligheten att köpa fler bilder än det som 
har avtalats garanteras inte då mängden 
fotografier som avtalats är baserat på vad 
som är möjligt att producera inom den 
givna tidsramen för fotograferingen.  
 
Skulle fler bilder önskas så väljs dessa ut av 
fotografen.  Priset för dessa bilder är 100 
kr inklusive moms/bild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


