
 

Allmänna villkor för GT Musiikkiluvat Oy 
(från 15.2.2023) 

 
Licensavtalet (”Licensavtalet”) består av GT Musiikkiluvat Oy:s allmänna villkor 
(”Allmänna villkor”), särskilda villkor som gäller för licensen (”Särskilda villkor”) 
och avtalsbekräftelsen. I händelse av motstridigheter mellan de Allmänna 
villkoren och de Särskilda villkoren tillämpas i första hand de Särskilda villkoren 
och i andra hand de Allmänna villkoren. 
 
Licensavtalets giltighet 
 
Licensavtalet kan ingås på obestämd tid eller tidsbegränsat. Licensavtalets 
giltighetstid anges i avtalsbekräftelsen. En tidsbegränsad licens ska gälla i minst 
en månad. 
Genom att meddela den andra parten har parterna rätt att säga upp 
Licensavtalet med en månads uppsägningstid. 
 
Priser och expeditionsavgifter 
 
Licensens pris bestäms i enlighet med gällande prislistor för Gramex och 
Teosto. Till priserna tillkommer mervärdesskatt enligt gällande lag. 
Gramex och Teosto kan revidera priserna årligen, med hänsyn till förändringar i 
den allmänna nivån av intäkter och kostnader. 
För försenade betalningar debiteras lagstadgad dröjsmålsränta. Inkasso av 
utestående fordringar kan anförtros till en utomstående part. 
GT Musiikkiluvat Oy har rätt att ta ut en expeditionsavgift för specifika åtgärder i 
anslutning till Licensavtalet. Expeditionsavgiften anges på GT Musiikkiluvat Oy:s 
webbplats.    
 
Kundens anmälningsskyldighet 
 
Kunden är skyldig att meddela GT Musiikkiluvat Oy om uppgifter kring beviljande 
av licensen, fastställande av ersättning, leverans av fakturor och licenserade 
verksamhetsställen, samt andra uppgifter som är nödvändig för att verkställa 
Licensavtalet. 
Kunden är också skyldig att omedelbart underrätta GT Musiikkiluvat Oy om 
eventuella ändringar av dessa uppgifter. Om inte kunden har meddelat GT 
Musiikkiluvat Oy om en ändring i enlighet med denna punkt är inte GT 
Musiikkiluvat Oy skyldigt att kompensera kunden för en förändring i 
ersättningsgrunden.  Information om adressändringar inte överförs till GT 
Musiikkiluvat Oy via Företags- och organisationsdatasystemet, Posti eller 
befolkningsdatasystemet. 
Om kunden inte anmäler ersättningsgrunden i enlighet med prislistan eller 
nödvändiga uppgifter för att fastställa ersättningsgrunden har GT Musiikkiluvat 
rätt att uppskatta ersättningsbeloppet och fakturera kunden därefter. 
 
GT Ansvar för musiktillstånd 
 
GT Musiikkiluvat Oy ansvarar för att bolaget har rätt att bevilja den licens som 



 

avses i Licensavtalet och att komma överens om den ersättning som avses i 47 
§ i upphovsrättslagen. 
 
Kundens ansvar 
 
Kunden ansvarar för att inga inspelningar eller verk används i strid med villkoren 
för Licensavtalet och bestämmelserna i upphovsrättslagen. 
Kunden ansvarar för att inga verk eller inspelningar som producerats i strid med 
upphovsrättslagen används i hens verksamhet. 
 
GT Musiikkiluvat Oy:s rätt att inte ingå ett avtal eller att bevilja en licens 
 
GT Musiikkiluvat Oy har rätt att vägra att ingå ett licensavtal och att bevilja en 
licens om: 
• GT Musiikkiluvat Oy, Teosto eller Gramex har ett kundanspråk baserat på en 
rättskränkning eller ett försenat avtalsbaserat anspråk som är mer än obetydligt 
• kunden väsentligt eller upprepade gånger kränkt rättigheterna enligt 
upphovsrättslagen eller licensvillkoren 
• GT Musiikkiluvat Oy har något annat vägande skäl till detta. 
 
Rätt till kontroll och skyddsåtgärder 
 
GT Musiikkiluvat Oy eller en person som bolaget utsett har rätt att verifiera 
lagligheten av de inspelningar och verk som används på basis av Licensavtalet 
och riktigheten av de uppgifter som påverkar kompensationsgrunden för 
Licensavtalet. 
För att förhindra förutsebar kreditförlust har GT Musiikkiluvat Oy rätt att kräva 
ersättning enligt prislistan eller motsvarande garanti i förväg. 
 
Licensens överförbarhet 
 
Beställaren har inte rätt att överlåta Licensavtalet till en tredje part utan skriftligt 
samtycke av GT Musiikkiluvat Oy. 
 
Användning och konfidentialitet av de uppgifter som samlas in från kunden 
 
GT Musiikkiluvat Oy kan använda uppgifter som erhållits av kunden bland annat 
för produktion och fakturering av tjänster, statistik, forskning och 
produktutveckling. 
GT Musiikkiluvat Oy: 
• förbinder sig att hemlighålla all information om kundens verksamhet som anses 
vara en affärshemlighet eller yrkeshemlighet 
• behandla personuppgifter endast i enlighet med personuppgiftslagstiftningen. 
GT Musiikkiluvat Oy:s datasäkerhetspolicy finns på GT Musiikkiluvat Oy:s 
webbplats. 
• får dock lämna ut sådana uppgifter information till andra enheter som förvaltar 
upphovsrätten i den mån sådana uppgifter är nödvändiga för verkställandet av 
GT Musiikkiluvat Oy:s och dess samarbete med en sådan gemenskap i samband 
med musiklicenser. 
 
Kunder i en konsumentposition 
 
En kund i en konsumentposition har rätt att säga upp Licensavtalet genom att 
meddela GT Musiikkiluvat Oy inom fjorton (14) dagar från början av Licensavtalets 



 

giltighetstid. Ångerrätten föreligger dock inte efter det att kunden har börjat 
använda den licensierade musiken. 
I övrigt ska villkoren i Licensavtalet gälla som sådana för kunder i en 
konsumentposition , om inte annat följer av Konsumentskyddslagen. 
 
Indirekta skador och följdskador 
 
Ingen av parterna ansvarar för indirekta eller följdskador som åsamkas den 
andra parten. Sådan skada inbegriper förlust av affärsvinster, förlust av 
marknadsandelar, förlust av goodwillvärde eller skada som orsakats av avbrott i 
verksamheten eller produktionen. 
Det skadeståndsansvar som avtalas häri påverkar inte rätten för GT Musiikkiluvat 
Oy eller de rättighetshavare de representerar att kräva ersättning från kunden 
enligt lagen om upphovsrätt, lagen om skadestånd eller andra bestämmelser 
eller på annan grund. 
 
Uppsägning av licensavtalet 
 
GT Musiikkiluvat Oy har rätt att säga upp Licensavtalet omedelbart om: 
• Kunden bryter mot villkoren i Licensavtalet eller upphovsrättslagen; 
• den ersättning som fakturerats enligt Licensavtalet inte har betalats inom 
trettio (30) dagar efter fakturans förfallodag; 
• om kunden förklarar eller bekräftar att den information som krävs enligt 
licensavtalet är väsentligen felaktig; 
• De tillstånd som Teosto och Gramex beviljar GT Musiikkiluvat Oy krymper 
avsevärt, minskar eller sägs upp. 
 
Om GT Musiikkiluvat Oy säger upp Licensavtalet delvis har kunden rätt att säga 
upp Licensavtalet omedelbart. 
 
Avtalsvillkorens giltighetstid 
 
Dessa Allmänna villkor träder i kraft den 15 februari 2023 och gäller tills vidare. 
GT Musiikkiluvat Oy kan ändra dessa Allmänna villkor genom att meddela kunden 
om detta på sin webbplats eller genom annan kommunikation minst en månad 
innan ändringen träder i kraft. De nya ändrade villkoren gäller också för alla 
Licensavtal som tecknats före ändringen. Om kunden inte godkänner ändringen i 
avtalsvillkoren har kunden rätt att säga upp Licensavtalet i enlighet med 
uppsägningstiden. 
 
Tillämplig lag och avgörande av tvister 
 
Tolkningen av licensavtalet regleras av finsk lag, med undantag för 
bestämmelserna om lagval.  Tvister om licensavtalet avgörs i första hand av 
tingsrätten i Helsingfors eller, om tvisten gäller ett ärende som omfattas av 
marknadsdomstolens behörighet, kan tvisten också hänskjutas till 
marknadsdomstolen. En kund med konsumentstatus kan också hänskjuta tvisten 
till tingsrätten eller konsumenttvistnämnden på sin hemort. 
Om det finns skillnader mellan de olika språkversionerna, ska den finska 
versionen tillämpas. 

 

 


