LOGIUM

Pusselbitar till din släkthistoria

Köpvillkor, allmänt
Här hittar du allmän köpinformation – allt du behöver
veta för att beställa varor ut Logium webbhandel.
Våra kunder omfattar både privatkunder och företagskunder. Privatkunder är just privata kunder.
Föreningar utan kommersiellt intresse betraktas
vanligen som privatkunder. Övriga som företagskunder. När du skapar ditt konto för att kunna beställa
material från hela webbhandeln, så måste du registrera dig eller företaget genom att välja privat- eller
företagskund.
Vad gäller bildanvändning skiljer sig priserna åt
vad gäller bild för enskilt bruk eller i kommersiellt
syfte (se prislista). För köp av artikel, bok eller historiedokument är priserna desamma för privat- som
för företagskund, såvida inte användningen gäller ett
kommersiellt syfte.
För att köpa en bild, bok, historiedokument eller
artikel måste du ha ett registrerat konto hos Logium
och vara inloggad.
Observera att du kan bara köpa produkter ur dokument, artikel och bild samtidigt eftersom dessa
har samma momssats, 25% och vanligen kan levereras digitalt. För köp av bok skickas beställningen via
mail till Logium, eftersom böcker debiteras med 6 %
moms och måste paketeras innan leverans.
Köp av bild
Som kund kan du se på bilderna i miniatyrer med kort
information om bilden samt ett pris för direktköp för
enskild icke-kommersiell användning. Klickar du på
vald bild ser du bilden i ett storvisningsläge med
mera detaljerad information om bilden, om information finns känd. På detta sätt kan du bättre studera
bilden innan du bestämmer dig för ett bildköp eller
en beställning. Dock har bilden en vattenstämpel.
Vattenstämpeln försvinner, naturligtvis, när och om
du köper bilden. Bilden för ett direktköp av bild för
enskilt bruk levereras från Logium databas i samma
stund som du betalt för den, antingen genom direktköp eller med kontokort via bank.
Företagskund kan även välja fakturabetalning.
Betalningsvillkor vid fakturering är 15 dagar netto.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt
Räntelagen. Högupplöst bildfil levereras så snart bild-

användning angivits av beställaren och accepterats
av Logium och avtal skrivits.
När du köpt en bild för enskilt bruk kan du inte
ångra ditt köp eftersom bilden levereras direkt till
dig via databasen.
Bilderna levereras högupplösta i jpg-format i 300
dpi, vilket ger en bildstorlek om mellan 3 och 7 MB.
Vid köp eller beställning av bild godtar du också
villkoren för bildanvändning, leveransvillkoren och
gällande upphovsrättslagstiftning. Bilderna förvaras
högupplösta i databasen. Extraordinära beställningar av bilder för specifika ändamål i t ex större format
beställes särskilt och levereras snarast möjligt digitalt till beställaren. En sådan beställning kan ta ca
1–2 veckor att framställa och skickas då vanligen på
CD eller via en fil som kan hämtas på Sprend. Extra
kostnad tillkommer för CD och porto.
Bild som levereras för kommersiellt bruk till privat- eller företagskund tillsammans med artikel offereras bildkostnad efter förfrågan.
I bildkostnaden finns angivet moms med 25%. För
kund i annat EU-land utgår ingen moms förutsatt att
köparen är näringsidkare, privatkund betalar moms.
Köp av bild av kund i land utanför EU är momsbefriad.
Köp av bok
Som privat- eller företagskund kan du köpa böcker,
häften och rapporter ur Knights Förlags och Stigfinnarens utgivning. De tryckta produkterna visas i
miniatyrer med en kort sammanfattning och prisuppgift. När du klickar på vald bok kommer en längre
beskrivning om produkten samt övrig information
upp. Betalning för privatkund sker genom direktköp
eller med kontokort via bank. Företagskund kan även
välja fakturabetalning. Betalningsvillkor vid fakturering är 15 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras
dröjsmålsränta enligt Räntelagen.
Köpt bok levereras inom 3–5 dagar från beställning och/eller betalning via nätet. Till bokkostnaden
tillkommer frakten, vanligen genom posten, undantagsvis genom Schenker eller DHL. Billigast möjliga fraktsätt tillämpas. När en bokbeställning lagts
räknas fraktkostnaden till beroende på antal böcker,
paketets storlek och sammanlagd vikt. I bokkostnaden finns angivet moms med 6%. För kund i annat

EU-land utgår ingen moms förutsatt att köparen är
näringsidkare, privatkund betalar moms. Köp av bok
av kund i land utanför EU är momsbefriad.
Bokköp kan ångras. Varan skall inom en vecka från
mottagandet skickas tillbaka på kundens bekostnad i
oskadat skick. Om boken är skadad vid framkomsten
till Logium kommer inga pengar att bealas tillbaka.
Dokumentera gärna med digitalbild boken innan du
skickar den tillbaka. Detsamma kommer att göras av
Logium. Om fraktbolaget skadat varan har både köpare och säljare därför dokumentation före och efter
leverans fram och tillbaka.
Köp av historiedokument
I databasen finns ett stort antal indexerade (tolkade
och renskrivna) historiedokument från olika handskrifter, arkiv och arkivbildare. Om du vid sökning
får en träff som du tror gäller en av dina förfäder
så kan du välja att öppna dokumentet/dokumenten
som kommer att visa en del av texten. Du kan alltid
göra om din sökning, förfina sökningen för att vara
mera säker på att det är din förfader som omnämns.
Väljer du att köpa hela dokumenttexten kommer du
att få ett val att betala genom direktköp eller med
kontokort via bank. Samma betalningssätt gäller för
privat- som företagskund. Fakturering medges inte
vid köp av historiedokument p g a den låga styckekostnaden.
När du köpt ett dokument kan du inte ångra ditt
köp. Den digitala texten kommer att vara läsbar för
dig omedelbart efter betalning, enbart dig, när du är
inloggad på ditt konto. Du kan återkomma och läsa
den köpta texten hur många gånger som helst, eftersom dina köp lagras på ditt konto. Om du använder
texten i din släktforskning analogt eller digitalt ska
du vara noga med att ange källa, skriv ”indexering
och texttolkning av logium.se” så hänvisar du automatiskt till Logium, varifrån du faktiskt hämtad din
information. Den indexerade och tolkade texten i ett
historiedokument gäller enbart för enskilt, ickekommersiellt bruk.
Alla texter i Logium databas är indexerade av
historieforskare vana vid handskrifter. Svårtolkade
stycken eller ord markeras med […], förklaringar av
förkortingar markeras med [...], kommentarer och
förtydliganden likaså med [...]. Textkällan anges.
I dokumentkostnaden finns angivet moms med
25%. För kund i annat EU-land utgår ingen moms
förutsatt att köparen är näringsidkare, privatkund
betalar moms. Köp av dokument av kund i land utanför EU är momsbefriad.

Köp av artikel
I Logium webbhandel finns ett stort antal artiklar
som rör ämnen inom kulturhistoria, historia, arkeologi, etnologi, kulturgeografi och folktro m m. Flera
författares verk finns. Flertalet artiklar har tidigare
varit publicerade i dags- och veckotidningar.
Många av artiklarna berör ämnen, platser och personer där ett bäst-före-datum inte finns, utan passar
att publicera igen och igen i nya media. Alla besökare
till sidan kan obehindrat läsa alla artiklar som ligger i databasen som pdf-filer. Alla texter är skyddade
enligt upphovsrättslagstiftningen. Men det är tillåtet
att citera kortare stycken ur texter med angivande av
författarens namn, var den tidigare varit publicerad
et c enligt god publiceringssed.
Privat- och företagskunder är välkomna att köpa
en artikel med valt antal tillhörande bilder. Artiklarna kan inte köpas på direktköp eller med kontokort via bank. Alla köp av artiklar kräver fakturering.
Artikeltexten levereras till köparen som en word-fil
inom någon dag efter beställning. Valda bilder levereras högupplösta i jpg-format i 300 dpi vilket ger
en bildstorlek om mellan 3 och 7 MB. Vid köp eller beställning av bild godtar du också villkoren för
bildanvändning, leveransvillkoren och gällande lagstiftning.
Under artikeln syns priset angivet som ett ”Pris
från…”, vilket innebär att priset är beroende av var
och hur artikeln kommer att publiceras och hur många
bilder som önskas som illustration till artikeln.
Köp av artikeltext kan inte ångras. De bilder som
köpts för publicering kan rabatteras om inte alla
tänkta bilder som köpts fick plats vid publiceringen.
All publicering av artikel och tillhörande bilder
skall omedelbart efter publiceringen tillsändas i två
exemplar till Logium, Bysjövägen 17, 810 40 Hedesunda. Ett av exemplaren arkiveras, det andra exemplaret kommer att tillsändas artikelförfattaren.
I artikelkostnaden med tillhörande bilder finns
angivet moms med 25%. För kund i annat EU-land
utgår ingen moms förutsatt att köparen är näringsidkare, privatkund betalar moms. Köp av artikel med
bilder till kund i land utanför EU är momsbefriad.

