
 
 

Offertavtal mellan Studio Lovsång & kund 

 

Namn (kund) 

 

Adress (kund) 

 
Mail (kund) 

 

Artistnamn (detta kommer att stå på digitala medierna, om det är flera så ange ”,” mellan) 

 
Telefon (kund) 

 
 

Upphovsrätt (vem/vilka har skrivit musik) 

 

 

Upphovsrätt (vem/vilka har skrivit text) 

 

Personnummer (kund) 

 

Låtens/låtarnas titel 

 

Specificering av avtalet: 

Spela in 1 låt/ar (max 10 ändringar per låt efter första förslaget*) (+1499:- ) 

Mixning / Mastering (+0:- ) 

Spela in enstaka spår/midi 

IT uppdrag 

Marknadsföring 

Övrigt: 

Pris: 

__________ex moms 

X-tra val: 

Musikvideo (+offert ) 

Släppa digitalt (3år)** (+699:- ) 

Släppa analogt (+offert ) 

Fullständiga rättigheter på inspelade spår***(+499:- ) 

Studio Lovsång får ej använda min låt i marknadsföring (+199:- ) 

Vid spridning av sin låt behöver man inte skriva in att Studio 

Lovsång har hjälpt till med låten. (+199:- ) 

Fler än 10 ändringar per låt (+499:- ) 

Albumomslag med fulla rättigheter (+999:- ) 

Inhyrda studiomusiker**** (+offert ) 

§ 1 Avtalets innebörd 

Detta avtal är ett förtydligande vad som gäller att spela in hos Studio Lovsång. 

§1.1 Avtalstid 

Avtalet löper från och med den 13 mars 2020 tills projektet är genomfört 

§ 2 Upphovsrätten & Royalty 

Den som har skrivit låten behåller alla rättigheter och får använda sin låt fritt hur den vill, dock får inte de enskilda spåren som vi har spelat in användas i 

andra projekt. Vi ser helst att ni inte säljer er låt till någon annan upphovsrättman i framtiden då blir det fel i uppgifterna som vi anger vid digital distribution 

och eventuella framtida utbetalningar. Studio Lovsång kommer kunna använda din låt i marknadsföringssyfte, exempelvis för att marknadsföra studion samt 

bädda in vissa uppgifter på sin hemsida/sociala medier. Det är du som författare av verket som också intygar att din låt är till fullo ditt verk och inte inkräktar 

på någon annans upphovsrätt. Vid eventuella konflikter hänvisas detta till upphovsrättmännen. ***Om vi från Studio Lovsång har hjälpt er att spela in material 

så får vårt material ej användas på andra verk förutom på det verket som framgår här på avtalet detta hävs om man väljer ”Fullständiga rättigheter på 

inspelade spår”, vid detta extra val får man även allt som vi spelat in och får anvnda detta fritt i andra projekt. 

§ 2.1 Digitala Medier** 

Om du väljer att låta oss distribuera din låt/låtar kommer dina låtar ligga ute i 3år. Studio Lovsång har rätt att ta ner låtarna utan att behöva godkännande 

ifrån kund om det visar sig att du som kund angett fel uppgifter om upphovsrätten. Innan din låt / låtar läggs ut så är det av yttersta vikt att du har skickat rätt 

uppgifter till Studio Lovsång för det är dessa som kommer stå i uppgifterna och går inte att ändra i efterhand. Studio Lovsång kommer att stå som producent 

utav låten och albumet, detta innebär INTE att vi äger din låt på något sätt utan du kommer alltid fortsätta äga din låt till fullo. Om Studio Lovsång har 

arrat/spelat in din låt får den spridas, dock måste det alltid stå att StudioLovsang.se har varit delaktiga i din låt. Registrera gärna ditt verk hos Stim så 

du får betalt utav dem också när din låt spelas. Dina låtar släpps på Spotify, iTunes, AppleMusic, YouTube Music, Deezer, GoogleMusic, Tidal, Facebook 

samt Instagram. Om du önskar att få EAN eller ISRC koder på ditt album så är det bara att höra av sig.  

§ 2.2 Ekonomi 

Efter genomfört projekt kommer en faktura/Swish via FrilansFinans att skickas till er. Vid eventuella betalningsproblem så kontakta FrilansFinans.se.  

§ 3 Övrigt 

Om Studio Lovsång har påbörjat inspelningen på din låt och du plötsligt drar dig ur projektet eller inte svarar inom 1månad så får man betala för tiden vi lagt 

på din låt, (dock max 1499 kr ex moms per låt). Vid eventuell tvist så skall detta lösas så långt det är möjligt utan att gå vidare till rätten. (Förhoppningsvis skall det 

inte uppstå några tvister)  

*10st ändringar innebär att du som kund får ändra max 10 saker i låten efter första förslaget kommer ut, detta innebär inte att man får byta genre på låten 

utan var noga med att ange önskamål innan vi påbörjar din låt. Lyssna gärna på vår skiva ”Lovsång 2020” så du vet på ett ungerfär vilket sound vi kan 

leverera till dig. 

****Vi kan spela in de allra flesta instrument men vissa instrument behärskar vi endast på bas nivå och då kan externa studiomusiker behövas hyras in. 

Alla priser är exklusive moms. 

Namn 

Studio Lovsång 
Mail 
info@StudioLovsang.se 

Postadress 

 
Telefon 

010-24 000 95 

mailto:info@studiolovsang.se?subject=Fr%25C3%25A5n%20Hemsidan
mailto:info@studiolovsang.se?subject=Fr%25C3%25A5n%20Hemsidan
mailto:info@studiolovsang.se?subject=Fr%25C3%25A5n%20Hemsidan


§ 4 Underskrifter 

Studio Lovsång underskrift: 

 

Ort och datum 

 

Kundens underskrift: 

 

 

 


