Aftale om erhvervskopiering
§ 1 Anvendelsesområde
Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser
(f.eks. CD’er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens harddiske,
(f.eks. digitale jukebokse eller DJ-anlæg) herefter omtalt som enhederne.
§ 2 Tilladelsens omfang
Kunden er berettiget til at fremstille et antal digitalt komprimerede kopier af hver skæring,
svarende til antallet af enheder i Danmark med tillæg af én kopi til upload på Kundens
server. Antallet af enheder meddeles Gramex ved denne aftales indgåelse. Såfremt
Kunden ændrer antallet af enheder, skal Gramex underrettes herom.
Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på
tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.
§ 3 Pris for kopiering
For hver kopi af en skæring foretaget i Danmark betaler kunden et vederlag på kr. 2,50,
minimum kr. 750,00 pr. kvartal per enhed svarende til 300 kopier i gennemsnit per enhed.
Såfremt en eller flere enheder udlejes til enkeltstående arrangementer, dækker
minimumsbetalingen dog op til 3 af disse enheder med 300 kopier i alt. Har kunden
eksempelvis 5 enheder der udlejes til enkeltstående arrangementer, skal kunden betale 2
gange minimumsbetalingen svarende til 600 kopier i alt på alle enheder.
§ 4 Rapportering ved aftaleindgåelse
Ved denne aftales indgåelse skal kunden fremsende en oversigt til Gramex over allerede
kopierede skæringer. Oversigten skal pr. skæring indeholde en specifikation af
•

pladeselskab

•

skærings- og albumtitel

•

udøvende kunstner og

•

antal kopier

Oversigten skal endvidere indeholde en afregning for kopierne. Herudover skal kunden
oplyse
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•

antallet af enheder

•

om enhederne opdateres via download

§ 5 Kvartalsmæssig rapportering
Senest 10 dage efter udgangen af hvert kalenderkvartal skal kunden fremsende oversigt
over antal af kopier foretaget i det forgangne kvartal. Oversigten skal
•

indeholde oplysningerne anført under § 4 og

•

være opdelt i kopiering på eksisterende enheder og kopiering på evt. nye
enheder.

Der findes rapporteringsskemaer på Gramex hjemmeside – se
http://www.gramex.dk/Kopiering/Jukebokse_erhvervskopiering.aspx
§ 6 Fakturering og betaling
Vederlaget skal betales ved denne aftales indgåelse i henhold til oplysningerne nævnt i §
4. Herefter faktureres kunden kvartalsmæssigt i overensstemmelse med oplysningerne i § 5.
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente
på 1,2 % per måned. Ved udstedelse af rykker opkræves gebyrer i henhold til rentelovens
regler.
§ 7 Prisregulering
Vederlagene i henhold til denne aftale reguleres hvert år med virkning den 1. januar.
Reguleringen sker i forhold til ændringen i nettoprisindekset per oktober måned 2017 (2017
= 102,3)

§ 8 Kryptering, mv.
Kunden er forpligtet til at sikre, at
•

ingen af de af aftalen omfattede udgivne lydoptagelser kan gøres til genstand for
download på andre enheder end dem, der omfattet af aftalen;

•

downloads er krypteret eller på anden vis sikret mod piratkopiering;

§ 9 Øvrige vilkår
De enkelte rettighedshavere kan generelt eller for bestemte rettigheders vedkommende
undlade at tilslutte sig denne aftale eller dele deraf. Denne aftale indebærer således
alene, at kunden i almindelighed, men ikke ubetinget, vil få medlemmernes repertoire
stillet til rådighed.
Gramex orienterer kunden om evt. rettighedshavere, der ikke er omfattet af aftalen.
Fordelingen af vederlag er kunden uvedkommende.
Denne aftale kan ikke overdrages.
Det er ikke tilladt at foretage ændringer i forhold til den oprindelige skæring, udover en
nødvendig filkonvertering, o.lign.
§ 10 Opsigelse
Aftalen kan af begge parter opsiges med mindst 3 måneders varsel til et kalenderårs
udgang.
Kunden er forpligtet til efter denne aftales ophør uden ophold at fjerne alle kopier af alle
skæringer, der er omfattet af denne aftale, i det omfang der ikke med enkelte
pladeproducenter er indgået individuelle aftaler om fortsat benyttelse af de
pågældende pladeproducenters udgivne lydoptagelser. Kunden afgiver over for Gramex
en erklæring på tro og love om, at kopier af skæringerne er fjernet, som anført.
§ 11 Misligholdelse
Denne aftale kan af hver af parterne hæves i tilfælde af den anden parts væsentlige
misligholdelse. Væsentlig misligholdelse anses at foreligge, såfremt en part ikke har
overholdt sine forpligtelser efter aftalen og ikke senest 7 dage efter at have modtaget
skriftligt påbud om at berigtige forholdet, har bragt misligholdelsen til ophør. Væsentlig
misligholdelse anses endvidere at foreligge i tilfælde af gentagne tilsidesættelser af
forpligtelserne efter aftalen.

§ 12 Ikrafttræden
Denne aftale træder i kraft den
København, den

_____________________________

_____________________________

Gramex

Kunden

Husk at udfylde bilag 1 samt indsende opgørelse i henhold til aftalens § 4

Bilag 1: Oplysninger om kunden

Navn (og evt. CVR.nr.)
Kontaktperson
E-Mail

Adresse
Telefon
Evt. website
Antal enheder
Opdatering via download (ja/nej)

Dato og den tegningsberettigedes underskrift

