
Avtal Diarienummer  
avseende uppdrag för 
 

POSTNORD 
FRIMÄRKEN 

       

Parter   

PostNord Sverige AB   

nedan kallad PostNord nedan kallad Uppdragstagaren 

Organisationsnr 556711-5695 
Organisationsnr 
 

      

Enhet 
PostNord  Sverige AB, 
PostNord Frimärken 

Bg-kontonummer 
 

       

Postadress 105 00 STOCKHOLM Enhet       

       Postadress       

Kontaktperson         

Telefonnummer  Kontaktperson       

e-postadress  Telefonnummer       

  e-postadress       
 
Mellan PostNord Sverige AB genom POSTNORD FRIMÄRKEN och 
 
...................................................................... 
 
 
träffas följande avtal. 
 
 
 
Utgåvans tema/namn       
 
 
 
 
 
 

  
 

Detta avtal är upprättat i samråd med och godkänt av  
Föreningen Svenska Tecknare. 
April 2021



1. UPPDRAGET
1.1 PostNord anlitar uppdragstagaren att utföra: 

    skisser för presentation internt med PostNord och 
(ev. organisation/samarbetspartner). 

1.2 PostNord förbehåller sig rätten att anlita flera uppdragstagare för motsvarande uppgift. 

2. UPPDRAGETS OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE
2.1 Uppdragstagaren garanterar att resultatet av det utförda uppdraget inte, såvitt 

uppdragstagaren känner till, kränker annans rätt (upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt 
m.m). I de fall PostNord tillhandahåller material ansvarar PostNord för att annans rätt inte
kränks av detta material.
I uppdragstagarens uppdrag ingår även att redovisa alla eventuella källor som åberopas som
faktaunderlag eller motsvarande.

2.2 PostNord garanterar inte att förslag kommer att användas av PostNord. 

2.3 Fullständigt material till skissförslag skall vara avlämnat senast den: 

3. UPPHOVSRÄTT OCH ÄGANDERÄTT
3.1 Nyttjanderätten till illustrationer – undantaget postal information som valör, landsnamn och 

tandning, tillhör uppdragstagaren. Om skisserna inte resulterar i uppdrag att göra frimärken 
står det uppdragstagaren fritt att använda illustrationerna för andra ändamål förutsatt att 
inget intrång sker i annans (ev. organisations/samarbetspartners) eller PostNord varumärken. 

3.2 Uppdragstagaren erhåller äganderätt till av Uppdragstagaren framtagen skiss. 

4. ERSÄTTNING OCH BETALNINGSSÄTT
4.1 Som ersättning för utfört skissuppdrag enligt punkt 1.1 och 2.3 utgår ersättning med 

kronor exklusive lagstadgad moms. 

5 FAKTURERING OCH BETALNING 
5.1 Faktura skall sändas till: 

PostNord Sverige AB 
Serial nr 610287 
R 016 
106 54 STOCKHOLM 
I fältet ”Er referens” skall följande kostnadsställe anges:     
Fakturan kan skickas som PDF till: 610287@postnordscanning.com 

5.2 Om beställningen anger ett ordernummer skall detta ordernummer alltid klart framgå av 
fakturan. Faktura förfaller till betalning 30 dagar efter PostNord mottagande av korrekt 
faktura. 

mailto:610287@postnordscanning.com


Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Ort och datum Ort och datum  

PostNord Sverige AB – 
PostNord Frimärken   

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnunderskrift 


