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Avtal om biljettförsäljning

Vid alla biljettköp tillkommer en serviceavgift. Serviceavgiften täcker Julius Biljettservice omkostnader 
för callcenter, internetförsäljning och försäljningskontor. Avgiften betalas av biljettköparen. Serviceavgif-
ten återbetalas ej till kund vid inställt arrangemang. Avgiften täcker inte kostnader för återköp i händelse 
av inställt arrangemang. 
Serviceavgift tillkommer enligt följande:
Biljettpris:  Serviceavgift/biljett: 
<100 kr 10 kr 
100 – 199 kr 20 kr 
200 – 299 kr 25 kr 
300 – 499 kr 35 kr 
500 – 599 kr 40 kr 
600 kr <= 45 kr

1. Serviceavgift

Systemavgift:
Systemavgiften utgör ersättning för nyttjande av Julius Biljettservice biljettsystem JBS5. Julius Biljettser-
vice kommer att innehålla ett belopp motsvarande 4 kr exkl. moms/såld biljett i samband med reglering 
av arrangemanget. 
Arrangörsbiljetter:
För tryck och distribution av biljetter som inte säljs via Julius Biljettservice. Dessa biljetter kostar 5 kr 
exkl. moms/biljett. Kostnaden dras av i redovisning. Vid återlösen av arrangörsbiljetter till datasystemet 
utgår en avgift på 5 SEK exkl. moms/biljett. Eventuell frakt tillkommer.

2. Systemavgift

Eget nyhetsbrev till Julius Biljettservice kunder (ca 32 000 mottagare): 3500 kr exkl. moms. Arrangören 
ansvarar för att förse Julius Biljettservice med bild och text för utskicket.
Medverkan i del av nyhetsbrev: 600 kr exkl. moms. 
Extra publicering på  www.facebook.com/JuliusBiljettservice, enligt separat överenskommelse.

3. Nyhetsbrev och Facebook
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Tillgång till kundregister:
För att du som arrangör ska få tillgång till det kundregister som finns till ditt arrangemang 
tar Julius Biljettservice ut en administration- och licensavgift på 1 500kr exkl. moms. 
Julius Biljettservice lämnar endast ut information om de kunder som gett sitt medgivande.

5. Kundregister

Startavgift för arrangemang 600 kr exkl. moms.
I startavgiften ingår egen annonsplats på www.juliusbiljettservice.se med upp till tre bilder, text och 
bokn-ingslänk. Vid försäljningsstart publiceras även arrangemanget med bild på www.facebook.com/
Julius-Biljettservice. Även del i ett av Julius Biljettservice nyhetsbrev, online-tillgång till 
försäljningsstatestik och redovsning av arrangemanget ingår.      

Bilder till Julius Biljetservice hemsida ska vara i följande format:     
1366x650 pixlar, 72dpi, RGB (Text och ansikten får inte placeras på denna bildens underkant)   
475x320 pixlar, 72dpi, RGB             
300x300 pixlar, 72dpi, RGB 
Bilderna ska vara i filformat JPEG, GIF eller PNG och skickas till arrkontakt@juliusbiljettservice.se senast 
dagen innan försäljningsstart. Bilder i felaktigt format kommer ej publiceras på  
www.juliusbiljettservice.se. I de fall bilder saknas för ett arrangemang ersätts dessa med generella 
bilder utifrån arrangemangets genre.

Uppläggning av ny lokal / lokalversion:
I de fall aktuell lokal / lokalversion saknas debiteras arrangören:
För onumrerad lokal: 
För numrerad lokal: 
< 1000 pl. 
1000 - 3000 pl. 
3000 - 5000 pl. 
över 5000 pl.   

300 kr exkl. moms.

500 kr exkl. moms.
1500 kr exkl. moms.
4500 kr exkl. moms.
500 kr / timme exkl. moms (mini debitering 4500 kr)

Ändring i lokal efter biljettsläpp 500 kr / timme exkl. moms.

4. Uppläggning av arrangemang och lokal
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Julius Biljettservice kan leverera olika lösningar för elektronisk inpasseringskontroll vid arrangemang. 
Lösningar finns för att klara av att skanna olika typer av biljetter och anpassade för olika volymer. Pris 
enligt separat överenskommelse.

6. Utrustning för inpassering

Julius Biljettservice kan bemanna insläpp vid arrangemanget för inpasseringskontroll och/eller 
biljettförsäljning.
Pris enligt separat överenskommelse.

7. Personal vid arrangemang
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