Aftale om instore radio (B2B)
Præambel
Denne aftale regulerer vilkårene for instore radio (B2B). Ved instore radio (B2B) (herefter: instore
radio) forstås udbyderens overføring af indspillet musik til en eller flere aftagere (herefter: kunder).
Gramex indhenter og fordeler vederlag til udøvende kunstnere og pladeselskaber i henhold til
ophavsretslovens § 68.
§ 1 – Anvendelsesområde
Denne aftale omfatter kundens brug af indspillet musik i forbindelse med instore radio.
Aftalen er betinget af, at:
• der hos kunderne ikke sker en varig eksemplarfremstilling
• det alene er udbyderens kunder, der kan modtage instore radioen
• kunderne anvender instore radioen som baggrundsmusik i sine lokaler
Aftalen omfatter den accessoriske kopiering, der er forbundet med instore radioen.
§ 2 – Vederlag
Minimumsbetalingen er kr. 58,60 pr. enhed pr. måned. (pr. 1 januar 2021)
Udbyderen skal betale 15 % af bruttoomsætningen, som er forbundet med instore radioen.
Hvis omsætningsvederlaget overstiger grundvederlaget, bliver differencen medtaget på
næstkommende faktura.
Gramex kan kræve, at denne meddelelse sker ved fremsendelse af revisorerklæring.
§ 3 – Fakturering
Udbyderen bliver faktureret bagud for det foregående kvartal.
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2
% pr. måned. Ved udstedelse af rykker opkræves gebyrer i henhold til rentelovens regler.
Vederlaget reguleres årligt pr. den 1. januar med ændringen i nettoprisindekset for oktober måned
(oktober 2020 = 104,0).
§ 4 – Rapportering
Rapportering enheder
Udbyderen skal rapportere om ændringer i antallet af enheder, der kan modtage instore radioen.
Ændringen vil træde i kraft med virkning for den løbende måned, hvor ændringen er indtruffet.
Udbyderen skal senest den 15. i måneden efter udløbet af et kvartal (den 15. april, 15. juli, 15.
oktober og 15 januar og hvis denne falder på en lørdag, søn-og helligdag udskydes fristen til
førstkommende hverdag) sende opgørelse over antal enheder for det foregående kvartal til
Gramex.
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Modtager Gramex ikke rettidigt en opgørelse er Gramex berettiget til at sende en aconto opgørelse
til Udbyderen. Denne aconto opgørelse fastsættes skønsmæssigt af Gramex baseret på tidligere
opgørelser fra Udbyderen og den generelle udvikling på markedet. Dette fritager dog ikke
Udbyderen fra at sende en opgørelse til Gramex.
Rapportering af omsætning
Den årlige opgørelse af omsætningen skal sendes til Gramex senest den 31. marts det
efterfølgende år.
Hvis omsætningsvederlaget overstiger grundvederlaget, bliver differencen medtaget på
næstkommende faktura.
Gramex kan kræve, at rapporteringen attesteret af en revisor. Gramex skal have adgang til alle
relevante dokumenter, som har relation til omsætningen, og er berettiget til for egen regning at
udpege en statsautoriseret revisor til at gennemgå omsætningsopgørelsen. De oplysninger, som
Gramex og en eventuel revisor får kendskab/adgang til er i alle henseender fortrolig.
§ 5 – Øvrige betingelser
Udbyderen er forpligtet til at underrette Gramex om ændringer, der er relevante for denne aftale.
Aftalen løber, så længe udbyderen foretager instore radio. Aftalen kan opsiges med en måneds
varsel til udgangen af en måned.
Ved bortfald, opsigelse eller misligholdelse af denne aftale er udbyderen forpligtet til at betale, så
længe tjenesten er aktiv.
Manglende betaling kan medføre forbud mod fortsat brug af indspillet musik, indtil det skyldige
beløb er betalt.
Gramex kan bede om at få oplysninger om omsætningen, kunder og lign. udleveret med revisorpåtegning, hvis det skønnes nødvendigt.
Gramex friholder udbyderen for ethvert krav, som er omfattet af denne aftale.
Såfremt der måtte opstå en uoverensstemmelse mellem Gramex og udbyder i henhold til denne
aftale, søges uoverensstemmelsen først løst ved forhandling mellem parterne. Såfremt
uoverensstemmelsen ikke kan løses ved forhandling, indbringes sagen for byretten i København
eller Østre Landsret.
Udbyderen kan på sin hjemmeside tilkendegive, at der er indgået aftale med Gramex om instore
radio. Gramex er berettiget til at oplyse det tilsvarende på sin hjemmeside
Udbyderen kan ikke overdrage aftalen eller nogen af de rettigheder, som følger af aftalen, til
tredjemand uden Gramex’ samtykke.
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Oplysninger
Oplysninger om udbyderen
Virksomhedens navn
CVR-nr.
Kontaktperson
E-mail
Telefon
Adresse
Evt. hjemmeside

Oplysninger om instore radioen
Dato for opstart
Antal enheder, der modtager instore
radioen

Dato og underskrift

_________________________________
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