KÖPVILLKOR DIREKTORDER
Du kan endast beställa direkt från förlaget om du har ett organisationsnummer eller är
avtalsförfattare hos oss. Privatkunder hänvisas till vår bokhandel.
F-priser och fraktkostnader
På samtliga F-priser tillkommer 6 % moms. Priserna finns angivna efter boktypen i Titellistan i orderformuläret.
Frakt* tillkommer angivet exkl 25 % moms (B-post), om inget annat anges:
Varubrev (max 0,5 kg) 22 kr
Varubrev (max 1 kg) 45 kr
Varubrev (max 2 kg) 50 kr (ej skrymmande)
Paket (> 1kg) gäller prislistan hos shiplink.se. Leveranstid för paket är 1-3 dagar. Moms 25%.
*) Förpackning ingår.
Förlaget ger följande priser/rabatter
1. Se förlagsavtalet för pris:
För dig som är avtalsförfattare hos oss för egna titlar, 120kr för frakt tillkommer per
beställning, oavsett antal exemplar. Se eget avtal för minsta antal per titel (12/16),
därutöver fritt antal vid jämnt delbart med fyra. För momstillägg - se ditt avtal.
Förskottsbetalning. Välj titel och antal så justerar vi ditt pris. Betala efter anmodan per
e-post. Därefter hanterar vi din order. Leveranstid ca 14 dagar efter förskottsbetalning.

•

1. 30% rabatt på F-priset:
För dig med skola som beställer minst 20 exemplar per titel, SKO, gäller endast
Barnlitteratur, Beställningstryck, BT.
(Se SKOLERBJUDANDE för information och orderblankett)
•

1. 20% rabatt på F-priset:
För dig med fysisk bokhandel, FYS, som beställer via denna sida (ordinarie rabatt)

•

1. 10 % rabatt på F-priset
• För dig som är avtalsförfattare hos oss på övriga titlar
• För dig med Skola som beställer minst 24 ex till skolan
(Kan komma från olika titlar ur barnlitteratursortimentet - beställer du minst 20 ex av samma
titel gäller SKOLERBJUDANDET för den beställningen.)
• Rabatt för kvinnoorganisation, KVO (ordinarie rabatt)
• Rabatt för BTJ
Betalningsvillkor
Välj mellan förskott, 14, 30 och 60 dagars betalningsvillkor. Vid förskott (avtalsförfattare
betalar alltid egna beställningar i förskott) skickar vi e-post med betaluppgifter. När vi fått din
betalning hanterar vi din order. Vid val av 30 dagar tillkommer ingen fakturaavgift
(FYS/SKO/KVO fritt). Vid val av 60 dagar tillkommer 4% i fakturaavgift (FYS/KVO/SKO 4
%, obs! gäller ej BTJ). Fakturaavgiften beräknas på summan av orderns och fraktkostnadernas
totala belopp inklusive moms. När du gör ditt val godkänner du samtidigt villkoren. Fakturor
skickas ut direkt av förlaget via e-post.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager, FVL: Frakten debiteras organisationen/ avtalsförfattaren. Paket levereras via
fraktabilligt.se. Varubrev (max 2 kg) skickas via Posten. Beställningstryck levereras via
Holmbergs i Malmö. För INB/MP/DB-exemplar fler än 12 ex av en titel levereras via Print
Group, Polen, till en fraktkostnad på 150 kronor inkl 25% moms.
Leveranstider
Paket: 1-3 dagar (så långt lagret räcker senast 30/11)
Beställningstryck, BT: 7-8 dagar
Inbunden, INB: 1-3 dagar/ 14 dagar för fler än 12 ex per titel
Kartonnage, HP: 1-3 dagar/14 dagar för fler än 12 ex per titel
Mjukpärm, MP: 1-3 dagar/ 14 dagar för fler än 12 ex per titel
Danskt band, DB: 1-3 dagar/ 14 dagar för fler än 12 ex per titel
Tillägget "-förköp" betyder att titeln inte publicerats ännu, men du kan ändå beställa den.
Faktura skickas inte förrän vi levererat, men förutsätter samtidigt val av 14 dagars
betalningsvillkor.
Se nedan för publiceringsdatum.
Kommande publiceringar/ beräknat datum ÅÅMM:
Samtliga titlar utgivna.

Välkommen med din order!
Villkoren gäller från 2019-10-11

UPPER ROOM FÖRLAG
DIREKTORDER
Säbråvägen 13
871 42 HÄRNÖSAND

