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1. Inledning
GetContent är en onlinetjänst där företag kan beställa texter till artiklar, pressreleaser, reportage och
hemsidor enligt dessa beställnings- och leveransvillkor. GetContent ägs och tillhandahålls av Basunera
Aktiebolag, en kommunikationsbyrå registrerad i Sverige. Genom att göra en beställning hos GetContent
accepterar företaget beställnings- och leveransvillkoren.

2. Allmänt
Beställnings- och leveransvillkoren reglerar förhållandet mellan det beställande företaget och GetContent
(Basunera Aktiebolag). Det går att beställa 4 olika typer av texter hos GetContent. En artikel, pressrelease,
ett reportage samt SEO-optimerad text till en hemsida. Texterna levereras via mejl till den e-postadress
som har uppgetts i beställningen, inom respektive leveranstid.

3. Texter
Texten baseras på en telefonintervju med den kontaktperson som har uppgetts i beställningen. Maximalt
antal tecken för en artikel är 1.500, leveranstiden är 3 dagar från genomförd intervju. Maximalt antal
tecken för en pressrelease är 2.500, leveranstiden är 3-4 dagar från genomförd intervju. Maximalt antal
tecken för ett reportage är 3.000, leveranstiden är 5 dagar från genomförd intervju. För en SEO-optimerad
text till en hemsida är leveranstiden 4 dagar från genomförd intervju.

4. Pris
Pris för en text som beställs hos GetContent framgår i respektive texts beställningsformulär. Alla priser är
exklusive moms.

5. Korrektur
I priset ingår ett (1) korrektur. Med detta avses justeringar av befintligt innehåll. Korrektursvar måste ske
inom 5 arbetsdagar från leverans annars i annat fall anses den levererade texten godkänd av det
beställande företaget. Ytterligare ändringar efter dessa 5 arbetsdagar utförs enligt löpande timdebitering
med 1.250 kronor per timme.
6. Fakturering och betalning
Efter godkänd leverans mejlar GetContent fakturan till den e-postadress som har uppgetts vid
beställningen. 30 dagars betalningstid tillämpas. Om fakturan ej betalas inom dessa 30 dagar tillkommer
dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt svensk lagstiftning. Fakturan från GetContent ställs till det
beställande företaget. Som referens anges beställaren, om inget annat överenskommits. I de fall
beställaren avbokar beställningen innan utförd leverans eller kontaktpersonen ej går att nå efter 3 försök
debiteras en avgift på 1.250 kronor.

7. Rättigheter till innehåll
Rättigheterna till innehållet i den text GetContent producerar efter företagets beställning tillfaller
företaget när hela fakturan är betald. Om det beställande företaget ej betalar fakturan äger denne ej några
rättigheter att använda den text som GetContent har producerat .
8. Sekretess
GetContent kommer genom sitt arbete att få ta del av information om det beställande företaget, som om
denna sprids felaktigt kan vara skadligt för företaget. GetContent och dess medarbetare kommer därför
att beakta fullständig sekretess gällande företaget både under uppdragstiden och därefter.

9. Marknadsföring
GetContent förbehåller sig rätten att i egna, förtjänade och köpta kanaler visa att de samarbetat med det
beställande företaget genom att använda företagets logotyp och företagsnamn. Företaget äger rätten att
meddela GetContent att de ej vill synas i samband med GetContents eventuella marknadsföring.

10. Korrekta uppgifter
Genom att beställa en text hos GetContent garanterar beställaren att dennes namn, e-post,
företagsuppgifter, namn och telefonnummer till kontaktperson samt syftet med texten som lämnats i
samband med beställningen är korrekta. Beställaren garanterar genom sin beställning även att han/ hon

har rätt att göra denna typ av beställning för företagets räkning.

