
Caddees avtal bygger på en konceptlösning där Caddee’s internationellt erkända banpresentationer görs tillgängliga analogt och digitalt. 
Banpresentationerna finns åtkomliga utan kostnad för både gäster och medlemmar.  Banförändringar uppdateras löpande. Golfklubben får genom 
avtalet en effektivt marknadsföring av golfbanan via Caddee’s digitala medier och klubbens egna kanaler. I Classicpaketet ingår en årlig upplaga 
av vår mest avancerade tryckta banguide. I Classic finns förutom banguide och banöversikt plats för t.ex. profilsidor, fotografier, slopetabeller och 
lokala annonser. 

1. Avtalsperiod och avtals upphörande 
Avtalsperioden räknas över hela kalenderår såvida inget annat överenskommits (12 månadsdebiteringar varav den första är ackumulerad om den initiala 
produktionen gjorts efter ett årsskifte, se p.2). I god tid före avtalets utgång informerar Caddee om slutdatumet. Om Kunden önskar säga upp avtalet skall detta 
göras senast 1 månad före avtalsperiodens slut, annars förlängs avtalet med ett 1 år i taget. Caddee har vid dessa tillfällen rätt att justera månadskostnaden till 
1-årigt löpandepris. Vid omskrivning av avtalet har Kunden även möjlighet att teckna nytt avtal med längre bindningstid och lägre månadskostnad.

2. Baninmätning och Produktion av grafiskt material 
Detta avtal förutsätter att baninmätning och grafisk produktion av hålgrafik med mera är tidigare genomfört eller, i det fall avtalet avser en ny kund, att en 
produktionskostnad överenskommits för baninmätning och grafiskt originalarbete av ......... kronor exkl resekostnader och eventuella övernattningskostnader samt 
moms.

3. Uppdateringar och banförändringar
Caddee åtar sig att genomföra grafiska uppdateringar. I god tid före deadline påminns Kunden att inkomma med en specifikation över banändringar. Det åligger 
kunden att meddela alla erforderliga ändringar som görs eller avses att göras så att bangrafiken alltid hålls uppdaterad. Vid behov av kompletterande inmätning 
debiteras rese- och boendekostnader. 

4. Tryckta banguider, årliga utgåvor, gratis utdelning och försäljningsutgåva.
Kunden är införstådd med att Caddee’s grundkoncept bygger på årligen uppdaterade utgåvor och gratis tillgänglighet av banguider varför den tryckta årsupplagan 
endast får delas ut under utgivningsåret. Undantag medges för efterföljande avtalsår i väntan på ny leverans från Caddee, dock senast den 31 maj. Om avtalet 
sagts upp får inga tryckta banguider - under några omständigheter - delas ut eller säljas efter avtalets slutdatum. Det åligger Kunden att infria överenskomna 
deadlines för att säkerställa leveranstiden.

5. Extrabeställningar
Priserna för efterföljande exemplar gäller vid den ordinarie tryckningen av årsupplagan. Vid extrabeställning senare under året gäller andra priser då det blir att 
betrakta som en helt ny tryckning utanför ordinarie stordriftsavtal. Kontakta Caddee för aktuellt pris och leveranstid.

6. Tryckta banguider, annonsering
Kunden har rätt att sälja egna annonser som placeras i inlagan (pärmsidorna är normalt reserverade för riksannonsörer). Det utgår ingen kostnad för att publicera 
egna annonser när Caddee erhåller färdigt material enligt de tekniska specifikationerna. Önskas hjälp med originalarbete kan Caddee bistå mot gällande taxa. 

7. Webbmodul ”Banguide på webben” inklusive möjlighet till inbäddad hemsidelösning
Caddee tillhandahåller och uppdaterar en digital version av banguiden inklusive banöversikt, fotogalleri och klubbinformation. Mot en engångskostnad kan Kunden 
erhålla koder för att bädda in banguidemodulen på den egna hemsidan för att säkerställa att visningen alltid hålls aktuell. Innehållet i webmodulen utvecklas 
löpande varför Caddee har rätt att förändra innehållet.

8. Golfapp för smartphones • appen Caddee
Caddee tillhandahåller och uppdaterar en digital version av banguiden i appen Caddee. Bandata, slopeuträkningar och spelaruppgifter är kopplade till GIT, Golfens 
IT-system. Golfappen har en gratisdel med banguider och scorekort och en betaldel med ett stort antal tilläggsfunktioner. Som avtalskund blir GK’s banguide 
öppen för samtliga appanvändare oavsett användarnivå. Caddee ansvarar för löpande utveckling och användarsupport.

9. Reklambyråtjänster
Caddee erbjuder sina Classic avtalskunder reklambyråtjänster till rabatterat pris enligt sid 1. Exempel på tjänster är olika former av originalarbete, annonsutformning, 
nyhetsbrev, folders och skyltutformning.

10. Varumärkesskydd och användning av Caddee’s grafik
Caddee’s grafik är upphovsrättsligt skyddat i syfte att skydda avtalsklubbarnas årligen uppdaterade grafik och dess långsiktiga värde. Grafiken får ej kopieras 
eller reproduceras utan tillstånd. GK har dock under avtalstiden rätt att använda den copyrightskyddade grafiken i andra sammanhang än i banguider (t ex 
banöversikten på scorekort, folders, skyltar etc). Vid tillkommande redigering av bangrafiken kan kostnad för originalarbete tillkomma. Grafiken får under inga 
omständigheter användas av tredje part utan tillstånd från Caddee.

11. Råvarukostnadsklausul
Dramatiska händelser på råvarumarknaden kan vid sällsynta tillfällen innebära oväntade prishöjningar. Caddee har rätt att vid sådana tillfällen kompensera för 
motsvarande kostnadsökningar. 

12. Betalningsvillkor
Samtliga belopp är exklusive gällande moms. För produkter och tjänster som kan hänföras till de tryckta banguiderna gäller bokmoms (f n 6%). Reklamskatt, när 
sådan skall redovisas enligt myndighetsbestämmelser, skall påföras av den part som sålt respektive annons. Vid månadsdebitering förfaller beloppet den sista 
bankdagen i månaden. När årsdebitering valts sker faktureringen efter leveransen av de tryckta banguiderna, 30 dagar netto. Om exemplar överstigande avtalad 
basupplaga av den tryckta banguiden beställts så debiteras dessa och eventuella andra tilläggsbeställningar samt fraktkostnaden vid leveranstillfället. Fakturor 
skickas via e-post såvida inget annat överenskommits. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med diskonto +8%.

ALLMÄNNA VILLKOR OCH SPECIFIKATIONER


