Prislista och leveransvillkor
Bildfiler på DigitaltMuseum.se
Postmuseums bilder som finns tillgängliga via www.digitaltmuseum.se får
användas kostnadsfritt.
Vid användning av bilderna från DigitaltMuseum bör hänsyn tas till den upphovsrättslicens de är märkta med. Kontakta hanna.nydahl@postnord.com vid frågor.
Högupplösta bildfiler, icke kommersiell användning
Bildbeställningar görs i första hand via DigitaltMuseum.
Bilderna får användas för privat bruk och som arbetsmaterial. Bilderna får också
publiceras i uppsatser som inte är utgivna av förlag.
Beställning av högupplösta bilder som inte överstiger 1 000 kr levereras utan kostnad.
1:a bilden 300 kr
2:a bilden 250 kr
3:e bilden och därutöver 150 kr/bild.
Publiceringsavgift för högupplösta bildfiler
1:a till 5:e bilden 600 kr/bild
6:e och därutöver 350 kr/bild
Bilderna får användas redaktionellt i böcker, tidskrifter och tidningar.
För rättigheter och avgifter gällande frimärken kontakta kajsa.lemon@postnord.com

Postmuseums bildarkiv
Box 2002
103 11 Stockholm

Tel. 010-436 43 92
hanna.nydahl@postnord.com
www.postmuseum.postnord.com

Foto: Yngve Hellström, Postmuseum, 1963.

Övrigt
Mer omfattande bildsökningar/arkivsök 750 kr/ timme.
Alla priser exklusive moms
Användarvillkor
1.
Rättigheter för publicering av bilder gäller bara för ett tillfälle. Om bilderna publiceras på nytt måste Postmuseum åter kontaktas. Detsamma gäller vid tryckning
av ny upplaga. Vid tryckning av fler upplagor tas en avgift ut på 50% av
ursprungliga publiceringsavgiften.
2.
Vid publiceringen skall det framgå att bilden kommer från Postmuseum. Vid publicering av föremålsbilder ska inventarienummer alltid framgå. Vid publicering av
andra bilder än föremålsbilder ska uppgifter såsom namn, verk, fotograf, samling
och tillverkare/konstnär anges.
3.
Ett friexemplar av publikationen skall överlämnas till Postmuseum.
4.
Bilderna får inte användas i ett syfte eller sammanhang som kan verka kränkande
för upphovsman eller avbildad person.
5.
Beställaren ansvarar för att eventuella nödvändiga tillstånd för bildens användning
inhämtas i varje enskilt fall från upphovsman eller upphovsrättsinnehavaren.
6.
Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge sitt samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar
helt på den som publicerar bilden.

