
 

Nya möjligheter för dig som visar film!
Tack vare unika avtal med ett flertal filmbolag, har Swedish Film möjligheten att låta dig  
sälja biljetter till filmvisningar som sker med DVD- eller Blu-Ray skivor. Därmed öppnar sig 
nya möjligheter till spännande filmaktiviteter! Kanske vill du skapa intressanta filmteman? 
Du har salongen, vi har filmerna! 

Anordnar du filmvisningar i Kulturhuset, Bygdegården, Fritidsgården eller liknande?  
Då är det här en ny möjlighet för dig att anordna kommersiella filmvisningar. 

OBS! Din visningsplats får däremot inte vara registrerad hos Filmägarnas Kontrollbyrå.  
Den räknas då som biograf och där gäller inte detta erbjudande.

www.swedishfilm.com

http://www.swedishfilm.com


Antal platser Antal platser Antal platser Antal platser

Öppen filmvisning 1-49 50-99 100-149 150 +
Kommersiell visning, biljettförsäljning &  
annonsering tillåten

Filmhyra 750 kr 1350 kr 2100 kr 16 kr/plats
Antal bilar Antal bilar Antal bilar Antal bilar

Drive in - Antal bilar 1-49 50-99 100-149 150 +
Kommersiell visning, biljettförsäljning &  
annonsering tillåten

Filmhyra 2250 kr 4050 kr 6300 kr 50 kr/bil

Swedish Film AB kan, under förutsättning att avtal med kund/filmvisare har kunnat ingås,  
erbjuda filmer på DVD eller Blu-Ray, för visning i kommersiella sammanhang från följande bolag:

PRISER 2019

Vänligen fyll i bifogade avtal. Avtalsvillkoren framgår på baksidan. Skicka därefter en signerad  
kopia till oss på nedan angiven adress. Därefter registreras du i vårt affärssystem och du kan  
börja boka filmer. 

Välkommen som kund till Swedish Film!

Swedish Film AB

Box 6014, 171 06 Solna • Tel 08-509 025 09
jenny.wallheimer@swedishfilm.se • www.swedishfilm.com

www.swedishfilm.com  •  info@swedishf ilm.se  •  08 - 509 025 09/00 (vx) 
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Följande tre 
filmer är på  
minoritetsspråk
• samiska
• meänkieli
• romska
med valbar  
svensk text.
Mer info på s. 7

Atlantic              
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Edge Entertainment
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Noble Entertainment
Non Stop Entertainment
Pan Vision
Sandrew Metronome
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United Artists
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M
ED DARI OCH ARABISK TEXT!

Jenny Wallheimer
Filmkonsulent

Var tionde svensk definierar sig till någon av de erkända minoritetsgrupperna i Sverige – tornedalingar, sveri-
gefinnar, judar, romer och samer (som också är ett urfolk). Dessa grupper har funnits i Sverige under lång tid, 
men ända inpå nittonhundratalet har deras språk, kultur och tradition diskriminerats och förtryckts. 

De nationella minoritetsspråken i Sverige är meänkieli, finska, jiddisch, romani chib och samiska (med varie-
teter). Regeringen har förmedlat medel till Svenska Filminstitutet för att stödja tillgången till film för barn på 
dessa språk och Svenska Filminstitutet gav i sin tur Folkets Bio uppdraget att göra nya ljudspår till tre olika 
knattefilmer.

I och med vårt samarbete med Folkets Bio har vi nu möjligheten att distribuera dessa filmer åt våra kunder: 
Alfons, Vem-karaktärerna och Prick och Fläck, i sammanlagt åtta varieteter. 

Uppdraget syftar till att öka de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla och återta minoritetssprå-
ken, och stödja tillgången till film för barn på de nationella minoritetsspråken.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information!

PS: 2019 är av FN utsett till Internationella året för ursprungsfolkens språk.

Ropen skalla – Alfons åt alla!

Allmänna villkor för filmvisning
Denna produkt tillhör Swedish Film AB, som genom distributionsavtal, har rätt till uthyrning av filmer till kunder verksamma 
inom det institutionella rättighetsområdet samt för filmvisning i offentliga miljöer. Kundgrupper/verksamheter där dessa 
filmrättigheter är tillämpliga är t.ex: Buss-, tåg- och flygbolag, passagerarfärjor och handelsfartyg, oljeriggar, detalj- och 
dagligvaruhandel, hotell och restauranger, gym, företag, statliga- och kommunala förvaltningar, föreningar, församlingar, 
fritids- och ungdomsgårdar, skolor, utbildningsanstalter och studieförbund, filmklubbar, museer, bibliotek, mässor, servicehus, 
sjukhus och annan omsorgsverksamhet, kriminalvårdsanstalter, militärförläggningar och liknande verksamheter. 
Filmerna får ej förevisas en betalande publik eller i privata sammanhang. Kopiering av hela, eller delar av produktens ljud- 
eller bildspår, är förbjuden.
OBS! Varningstexten på DVD-skivan är för närvarande felaktig. Vi ber er bortse från detta samt följa de hyresbestämmelser 
som står angivet här ovan.

SWEDISH FILM AB • Box 6014 • 171 06 Solna • Tel vxl: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60 • info@swedishfilm.se • www.swedishfilm.com DF780SI
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© Folkets Bio

Alfons är nu en skolpojke och funderar på det mesta. Var börjar och 
slutar allt? Hur mycket av Alfons är egentligen verkligen Alfons? Om 
man spottar på gatan, är det en bit av en själv som ligger där i spottet?

Alfons har en ny kompis, Hamdi och de leker ofta krigslekar. Hamdis 
pappa har varit med i kriget, ett riktigt krig. Alfons och Hamdi vill 
gärna att pappan ska berätta om kriget. Men den här soldatpappan vill 
inte så gärna berätta…

Alfons funderar över uppfinningar och uppfinnare. Tillsammans med 
Hamidi och Milla gör han en uppfinningsbok och testar en del av dem i 
praktiken.

Originaltitel: Alfons leker Einstein

Kategori: Animation/Barnfilm Ålder: Barntillåten 

Filmlängd: 40 min Regi: Liller Möller Prod.år: 2014

Berättarröst: Paul Ol Jona Utsi (samiska), Anton Raukola (meänkieli), Domino Kai (romska)

Textning: Samiska, meänkiel, romska, svenska

Talat språk: Samiska (nordsamiska), meänkiel (tornedalsfinska - torniolaaksonsuomi), romska 
(kaale)     

Bild: 1,85:1 – 16:9

3 BARNFILMER • 3 SPRÅK • 8 VARIETETER
SAMISKA • MEÄNKIELI • ROMSKA

JENNY TIPSAR

http://www.swedishfilm.com
mailto:info%40swedishf%E2%80%8Ailm.se?subject=


Vem är var? 
Jessica Laurén, Sverige, 30 minuter

Vem är var? baserar sig på åtta böcker av 
Stina Wirsén. Vi får följa nallen när hon 
letar efter sina kompisar och ringer på hos 
alla. Tänk hur olika det kan vara hemma 
hos folk... Vi får också vara med om en dra-
matisk taxifärd till sjukhuset. Vi får se hur 
himla superbra katten är på kullerbytta och 
hur väldigt arg nallen kan bli när det inte 
blir som hon vill. Ibland blir det bråk, fast 
det går alltid bra till slut i filmerna om nal-
len, fågeln, katten, nallegrisen och kaninen. 

Allmänna villkor för filmvisning
Denna produkt tillhör Swedish Film AB, som genom distributionsavtal, har rätt till uthyrning av filmer till kunder verksamma 
inom det institutionella rättighetsområdet samt för filmvisning i offentliga miljöer. Kundgrupper/verksamheter där dessa 
filmrättigheter är tillämpliga är t.ex: Buss-, tåg- och flygbolag, passagerarfärjor och handelsfartyg, oljeriggar, detalj- och 
dagligvaruhandel, hotell och restauranger, gym, företag, statliga- och kommunala förvaltningar, föreningar, församlingar, 
fritids- och ungdomsgårdar, skolor, utbildningsanstalter och studieförbund, filmklubbar, museer, bibliotek, mässor, servicehus, 
sjukhus och annan omsorgsverksamhet, kriminalvårdsanstalter, militärförläggningar och liknande verksamheter. 
Filmerna får ej förevisas en betalande publik eller i privata sammanhang. Kopiering av hela, eller delar av produktens ljud- 
eller bildspår, är förbjuden.
OBS! Varningstexten på DVD-skivan är för närvarande felaktig. Vi ber er bortse från detta samt följa de hyresbestämmelser 
som står angivet här ovan.

SWEDISH FILM AB • Box 6014 • 171 06 Solna • Tel vxl: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60 • info@swedishfilm.se • www.swedishfilm.com DF781SI
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”Vem är var?” baserar sig på ytterligare åtta böcker av Stina 
Wirsén. Vi får följa nallen när hon letar efter sina kompisar och 
ringer på hos alla. Tänk hur olika det kan vara hemma hos folk… 
Vi får också vara med om en dramatisk taxifärd till sjukhuset. Vi 
får se hur himla superbra katten är på kullerbytta och hur väldigt 
arg nallen kan bli när det inte blir som hon vill. Ibland blir det 
bråk, fast det går alltid bra till slut i filmerna om nallen, fågeln, 
katten, nallegrisen och kaninen.

Originaltitel: Vem är var? 

Kategori: Animation/Barnfilm Ålder: Barntillåten 

Filmlängd: 30 min Regi: Jessica Laurén Prod.år: 2011

Berättarröst: Lene Cecilie Sparrok (samiska), Anton Raukola (meänkieli), Domino Kai (romska)

Textning: Samiska, meänkiel, romska, svenska

Talat språk: Samiska (sydsamiska), meänkiel (tornedalsfinska - torniolaaksonsuomi), romska (arli)

Bild: 1,85:1 – 16:9

Prick och Fläck på fläcken  
Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad, Sverige, 
45 minuter

I Prick och Fläcks värld är allt prickigt och 
fläckigt förutom att Fläck är fläckig och 
Prick prickig. Vi får följa med när Prick och 
Fläck bakar, står bokstavligen på öronen 
och får vattkoppor – nya konstiga kliande 
prickar mitt i det prickiga och fläckiga. Och 
sist men inte minst ordnar de nyårsdisko. 

Allmänna villkor för filmvisning
Denna produkt tillhör Swedish Film AB, som genom distributionsavtal, har rätt till uthyrning av filmer till kunder verksamma 
inom det institutionella rättighetsområdet samt för filmvisning i offentliga miljöer. Kundgrupper/verksamheter där dessa 
filmrättigheter är tillämpliga är t.ex: Buss-, tåg- och flygbolag, passagerarfärjor och handelsfartyg, oljeriggar, detalj- och 
dagligvaruhandel, hotell och restauranger, gym, företag, statliga- och kommunala förvaltningar, föreningar, församlingar, 
fritids- och ungdomsgårdar, skolor, utbildningsanstalter och studieförbund, filmklubbar, museer, bibliotek, mässor, servicehus, 
sjukhus och annan omsorgsverksamhet, kriminalvårdsanstalter, militärförläggningar och liknande verksamheter. 
Filmerna får ej förevisas en betalande publik eller i privata sammanhang. Kopiering av hela, eller delar av produktens ljud- 
eller bildspår, är förbjuden.
OBS! Varningstexten på DVD-skivan är för närvarande felaktig. Vi ber er bortse från detta samt följa de hyresbestämmelser 
som står angivet här ovan.

SWEDISH FILM AB • Box 6014 • 171 06 Solna • Tel vxl: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60 • info@swedishfilm.se • www.swedishfilm.com DF782SI
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Nya filmer med charmörerna Prick och Fläck. I deras värld är allt 
prickigt och fläckigt. Inte nog med att en av dem är täckt med 
fläckar och den andra är täckt med prickar, dessutom finns det ju 
prickar och fläckar överallt! Nu får vi följa med när Prick och Fläck 
bakar, de står bokstavligen på öronen, får vattkoppor, nya konstiga 
kliande prickar mitt i det prickiga och fläckiga. Och sist men inte 
minst ordnar de nyårsdisko.

Originaltitel: Prick och Fläck på fläcken

Kategori: Barnfilm Ålder: Barntillåten 

Filmlängd: 45 min Regi: Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad Prod.år: 2013

Berättarröst: Elina Israelsson (samiska), Clary Isaksson (meänkieli), Domino Kai (romska)

Textning: Samiska, meänkiel, romska, svenska

Talat språk: Samiska (lulesamiska), meänkiel (gällivarefinska - jellivaransuomi), romska (keldarash)

Bild: 1,85:1 – 16:9

Alfons leker Einstein 
Liller Möller, Norge, 40 minuter

Tre nya knattefilmer om Alfons Åberg baserade 
på Gunilla Bergströms böcker Hur långt når 
Alfons, Alfons och soldatpappan samt hennes 
originalmanus Alfons leker Einstein.

Hur långt når Alfons  
Alfons är nu en skolpojke och funderar på det 
mesta. Var börjar och slutar allt? Hur mycket av Alfons är egentligen 
verkligen Alfons? Om man spottar på gatan, är det en bit av en själv 
som ligger där i spottet?

Alfons och soldatpappan  
Alfons har en ny kompis, Hamdi och de leker ofta krigslekar. Hamdis 
pappa har varit med i kriget, ett riktigt krig. Alfons och Hamdi vill gärna 
att pappan ska berätta om kriget. Men den här soldatpappan vill inte 
så gärna berätta…

Alfons leker Einstein  
Alfons funderar över uppfinningar och uppfinnare. Tillsammans med 
Hamdi och Milla gör han en uppfinningsbok och testar en del av dem i 
praktiken.

Allmänna villkor för filmvisning
Denna produkt tillhör Swedish Film AB, som genom distributionsavtal, har rätt till uthyrning av filmer till kunder verksamma 
inom det institutionella rättighetsområdet samt för filmvisning i offentliga miljöer. Kundgrupper/verksamheter där dessa 
filmrättigheter är tillämpliga är t.ex: Buss-, tåg- och flygbolag, passagerarfärjor och handelsfartyg, oljeriggar, detalj- och 
dagligvaruhandel, hotell och restauranger, gym, företag, statliga- och kommunala förvaltningar, föreningar, församlingar, 
fritids- och ungdomsgårdar, skolor, utbildningsanstalter och studieförbund, filmklubbar, museer, bibliotek, mässor, servicehus, 
sjukhus och annan omsorgsverksamhet, kriminalvårdsanstalter, militärförläggningar och liknande verksamheter. 
Filmerna får ej förevisas en betalande publik eller i privata sammanhang. Kopiering av hela, eller delar av produktens ljud- 
eller bildspår, är förbjuden.
OBS! Varningstexten på DVD-skivan är för närvarande felaktig. Vi ber er bortse från detta samt följa de hyresbestämmelser 
som står angivet här ovan.
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Alfons är nu en skolpojke och funderar på det mesta. Var börjar och 
slutar allt? Hur mycket av Alfons är egentligen verkligen Alfons? Om 
man spottar på gatan, är det en bit av en själv som ligger där i spottet?

Alfons har en ny kompis, Hamdi och de leker ofta krigslekar. Hamdis 
pappa har varit med i kriget, ett riktigt krig. Alfons och Hamdi vill 
gärna att pappan ska berätta om kriget. Men den här soldatpappan vill 
inte så gärna berätta…

Alfons funderar över uppfinningar och uppfinnare. Tillsammans med 
Hamidi och Milla gör han en uppfinningsbok och testar en del av dem i 
praktiken.

Originaltitel: Alfons leker Einstein

Kategori: Animation/Barnfilm Ålder: Barntillåten 

Filmlängd: 40 min Regi: Liller Möller Prod.år: 2014

Berättarröst: Paul Ol Jona Utsi (samiska), Anton Raukola (meänkieli), Domino Kai (romska)

Textning: Samiska, meänkiel, romska, svenska

Talat språk: Samiska (nordsamiska), meänkiel (tornedalsfinska - torniolaaksonsuomi), romska 
(kaale)     

Bild: 1,85:1 – 16:9
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Meänkieli 
På Nordkalotten, som sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland, har folk med olika språk rört sig fritt 
över gränserna. Meänkieli har talats i Sverige väldigt länge och är ett av de nationella minoritetsspråken sedan 2000. 
 Meänkieli är ett av de språk som under lång tid hade låg status och därmed nästan höll på att försvinna på grund av en 
omfattande försvenskningsprocess. Under 1970-talet började det successivt i Sverige växa fram en förståelse för kulturell 
mångfald. Den organiserade kampen för meänkielis utveckling och bevarande startade då Svenska Tornedalingars Riks-
förbund, Tornionlaaksolaiset, grundades 1981. Alla som talar meänkieli identifierar sig inte som torne-dalingar, en del 
identifierar sig som lantalaiset eller kväner. 
 Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk och språkgruppen som meänkieli tillhör kallas för östersjöfinska språk. I språkgrup-
pen ingår estniska, ingriska, karelska, samiska och liviska – meänkielis närmaste släktingar är finska och kvänska. Kvänska 
är ett nationellt minoritetsspråk i Norge. Människor som talar kvänska och meänkieli förstår varandra väldigt bra. Ett av 
de mest utmärkande dragen i meänkieli är den rikliga förekomsten av h: talhoon ’in i huset’ (finska taloon).
 Den största koncentrationen av meänkielitalande finns i Tornedalen och Malmfälten, även om många meänkielitalan-
de i dag bor i olika delar av Sverige. Det finns minst tre olika varieteter av meänkieli i Sverige: Tornedalsfinska (tornio-
laaksonsuomi) i Pajala, Övertorneå och Haparanda. Gällivarefinska (jellivaaransuomi) i Gällivare. Lannankieli i Kiruna, 
Kurravaara och Jukkasjärvi.
 Meänkieli har historiskt sett varit ett talat språk. 1985 utgavs den första romanen på meänkieli, den hette Lyykeri och 
var skriven av Bengt Pohjanen. Den första tidningen på meänkieli utkom på 1980-talet och hette Meikäläiset – Vi torne-
dalingar, tidningens namn idag är METavisi, och ges ut via nätet. Under de senaste årtiondena har det arbetats med att 
ta fram en beskrivande grammatik och att skapa ordböcker. SVT, SR och UR har i uppdrag att sända program på meänkieli 
och på Tornedalsteatern utvecklas scenkonsten på meänkieli. 
 – Maja Mella, Svenska Tornedalingars Riksförbund

Samiska 
Samiska språken har talats i Sverige sedan urminnes tider och är idag ett urfolksspråk och ett officiellt minoritetsspråk. 
Samiskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen tillsammans med bland annat estniska, liviska och ungerska. 
 De samiska språken är gränsöverskridande och återfinns i de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och Ko-
lahalvön Ryssland, från Dalarna i söder till Kolahalvön i norr.  Det finns nio samiska språk som söderifrån sett benämns; 
sydsamiska, ume-samiska, pitesamiska, lulesamiska, nordsamiska och de fyra öst-samiska språken; enaresamiska, 
skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska. Skillnaden mellan språkgrupperna är jämförbara med skillnaden mellan de 
svenska, norska och danska språken. 
 På 1600-talet kom de första skrifterna på samiska som då skrevs på en blandning av umesamiska och pitesamiska. 
Sättet att skriva har varierat och först i slutet av 1900-talet kom enhetliga och godkända samiska skriftspråk. Fyra av de 
godkända skriftspråken används i Sverige; nordsamiska, lulesamiska, umesamiska och syd-samiska. Sedan 1950-talet har 
det funnits ett gemensamt nord-samiskt skriftspråk i Sverige och Norge och sedan 1983 har man haft ett gemensamt 
skriftspråk för lulesamiska. 2016 godkändes det umesamiska skriftspråket. 1978 antogs en gemensam sydsamisk orto-
grafi i Norge och Sverige. Det pågår också arbete för att pite-samiskan ska få ett godkänt skriftspråk. 
 Den skrivna samiska litteraturen är inte så gammal. I början på 1900-talet publicerades de första verken skrivna av 
samer. Samerna har dock en mycket gammal muntlig tradition. Jojken, myterna, legenderna var något som fördes vidare 
och förs vidare än idag från generation till generation. 
 Det samiska medieutbudet bestod länge av tidningen Samefolket. I dag ser mediabilden helt annorlunda ut. Sam-
efolket finns kvar och sameradion webb sänder på en egen kanal under SR P2 samiska program och nyheter. SVT och SR 
samarbetar med samiska redaktioner både från Norge och Finland. Samisk media speglar aktuella händelser i hela det 
samiska samhället och är en viktig arena för samisk språkutveckling.
 – Ingegerd Vannar, Sametingets språkcentrum

Romska språket/romani chib/romani
Romska språket talas över hela världen av mer än 20 miljoner människor, med stor varation i både språk och skrift. Det 
finns flera olika benämningar för det romska språket. Dagens officiella benämning är romani chib, de andra är romani 
eller romane/romanes. Romska språket tillhör den indoeuropeiska språkgruppen och är mycket nära besläktat med 
punjabi från området Punjab i nordvästra Indien. Romska består av ett antal dialekter som bevarats; gurbeti, kelderasch, 
arli, lovari och bugurdji. På grund av negativ särbehandling har en del dialekter tyvärr tappats bort med tiden, som till 
exempel finska kale romer och svenska resande romer. 
 Dialekterna är influerade av det/de språk som dominerar i landet. Kelderasch är starkt influerad av rumänska språket, 
medan lovari är påverkad av det ungerska. Arli, gurbrei och bugudži är i sin tur påverkade av turkiska och en del slaviska 
ord. Ju fler inlånade ord, desto svårare kan romer ha att förstå varandras dialekter. 
 Även romerna som folk har fått olika benämningar; cigan, zingere, zigeuner och cingene. Detta ord härstammar från 
grekiskan och betyder de oberörbara. Det finns även benämningen gypsy vilket tyder på att man trodde att romerna här-
stammar från Egypten, men hittills har man inte kunnat stärka detta påstående varken kulturellt eller språkligt. Romerna 
själva har alltid kallat sig rom (sing) och roma (pl). Ordet rom betyder man och människa men det betyder även etnisk 
tillhörighet – att man är rom. Ordet romani syftar till en kvinnlig person med romsk etnicitet men ordet romani kan också 
syfta till själva språket. I båda fallen handlar det om förkortningar det vill säga romani čhib = romska språket och romani 
džuvli = romsk kvinna.
 Romska språket har en lång tradition som muntlig språk. Alla berättelser, händelser och sånger har förts vidare munt-
ligt från en generation till annan. Med tanke på att romerna härstammar från en av de äldsta kulturerna i världen - då-
varande Indien - har det säkert funnits någon form av skriftspråk, men på grund av den negativa särbehandlingen var än 
romerna befunnit sig har man tyvärr förlorat det. Först efter andra världskriget gavs romerna möjlighet att i vissa länder 
som f.d. Jugoslavien och Sovjetunionen kunna ta del av utbildningsystemet. Det resulterade så småningom i en genera-
tion av författare som skrev på romska, som till exempel Katarina Taikon och Rajko Đuri.
 – Baki Hasan, Språkrådet på Institutet för språk och folkminnen



VILLKOR
I denna text kommer kunden, att benämnas filmvisaren, Swedish Film som ”SwF” och rättighetsinnehavarna är de filmbolag som  
äger rättigheterna till en film.

Kund/Visningsplats

1. Med Visningsplats menas den plats/lokal i vilken filmvisning sker, dvs. den plats/lokal där Kund bedriver sin verksamhet eller den för  
 filmvisningsverksamheten inhyrda platsen/lokalen.
2. Avtal tecknas för varje enskild plats/lokal som Kund kommer att bedriva filmvisningsverksamhet i.
3. Kund/Visningsplats är ej registrerad som Biograf hos Filmägarnas Kontrollbyrå.

Inför filmvisningen

1. Filmen måste visas i en lokal i Sverige (visas på svenskt territorium) angiven på framsidan av detta avtal
2. Filmen får inte klippas, redigeras, digitaliseras, eller kopieras.
3. Filmen får inte användas för att marknadsföra eller rekommendera någon produkt eller tjänst, förutom själva filmvisningen. 
4. Krav från rättighetsinnehavarna medför att man enbart får visa själva filmen i sig, inte något av extramaterialet som kan finnas  
 med på DVD- eller Blu-ray skivan . Detta inkluderar (men begränsar sig inte till) trailers, behind-the-scene avsnitt, borttagna scener,  
 extra kommentarer inkluderande regissörens version, intervjuer med skådespelare och filmteam, dokumentärer som relaterar till  
 filmen, recensioner, foton, bloopers och bonusspår.

Kommersiell visning – dvs. en filmvisning där man tar betalt av besökarna. 

1. Marknadsföring av filmvisning mot allmänheten är tillåten, antingen internt (som affischering i anslutning till lokalen för filmvisning)  
 eller externt (som annonsering i lokala tidningar, nyhetsbrev, webbsida eller på sociala medier)
2. Ifall SwF så önskar, måste filmvisaren ändra i marknadsföringen eller helt avlägsna denna. 
3. Filmvisaren får sälja biljetter till filmvisningen, till en valfri prisnivå.
4. Filmvisaren är skyldig att kunna, samt efterleva lagarna kring åldersgränser.
5. Kostnaden för filmhyra, vilken SwF debiterar Filmvisaren för en (1) filmvisning, framgår av bilagd aktuell prislista.
6. Då filmvisning sker utomhus, till exempel på uteplatser, i trädgårdar, partytält, utomhusarenor eller på bilparkering, måste den  
 aktuella platsen vara tydligt avgränsad. 

Filmbeställning/Avbokning

1. Filmer för kommersiell visning kan beställas via mejl, fax, brev, eller i samtal med SwF.s medarbetare.
2. Filmer kan ej beställas via inlogg på hemsida.
3. Filmer hyrda/köpta i allmän handel eller från svenska Internetsidor är inte godkända för kommersiella visningar.
4. SwF.s medarbetare skickar orderbekräftelse av filmbeställningen via mejl eller brev till filmvisarens mejl- eller postadress. 
5. Kontrollera noga att uppgifterna i denna bekräftelse stämmer (det vill säga att det är rätt film, visningsdatum, format och 
 leveransadress). 
6. Ifall du önskar ändra någonting i din filmbeställning, vänligen kontakta SwF så snart som möjligt via mejl eller tel.   
7. Vänligen tänk på att SwF behöver dina ändringar och/eller avbeställning i god tid före leveransdatum. 
8. SwF kan inte ta hänsyn till ändringar eller avbokningar som inkommer till SwF efter det att filmleveransen redan har utförts. 

Filmleverans/Filmretur

1. Leverans av de beställda filmerna sker med Postens Företagspaket, om inte annat överenskommits.
2. Den på beställning angivna kontaktpersonen eller dess ombud, måste kvittera försändelsen vid mottagandet.  
3. Vänligen kontrollera så att de levererade produkterna inte är behäftade med fel.
4. Kontakta SwF omedelbart ifall fel vid leverans upptäcks. Vi kommer då att omedelbart och kostnadsfritt ordna ersättningsexemplar  
 till dig. 
5. Vid försenad retur har SwF rätt att debitera en Förseningsavgift om f.n. 500 :- /vecka
6. Vid utebliven retur har SwF rätt att debitera Avgift för ej returnerad/stulen film om f.n. 1000: -

Faktura och betalning 
1. Fakturering sker i samband med leverans och betalningsvillkoret är 30 dagar netto.
2. Fakturering sker till den i avtalet angivna faktureringsadressen om inte annat överenskommits. 
3. Om betalning inte har kommit SwF tillhanda på förfallodatum har SwF rätt till att debitera dröjsmålsränta och spärra filmvisaren för  
 ytterligare leveranser. 
4. Till de i prislista angivna priserna tillkommer moms samt fraktkostnader. 
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Swedish Film AB
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ÖVERENSKOMMELSE

SWEDISH FILM AB, (leverantör) och …………………………………………………………......................................…. (kund) har denna dag slutit överenskom-
melse avseende kommersiella filmvisningar, vilka kommer att genomföras i kundens regi, enl. villkor vilka framgår av 
omstående sida och som avser framförande av filmverk på DVD/Blu-Ray på nedan angivna visningsplatser.  

Visningsplatser:      

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Solna ......................................................................................................

                       

....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 

Swedish Film AB
Jenny Wallheimer     Underskrift (kund)

    

      .......................................................................................................................

      Namnförtydligande (kund)

LEVERANSADRESS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

FAKTURERINGSADRESS

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

MOBILNUMMER 

.......................................................................................

.......................................................................................

E-POST

.......................................................................................

.......................................................................................
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