
Priser V/K - SE 
 

För rättigheten för offentlig visning av Filmens (videokassetter, CD-skvor, DVD osv. på filmvisningslokal  
(Videorum, Filmrum, Filmlogens och liknande) Giltiga från och med 2009-01.01 
 
 

Priser per månad 
 

som är öppen upp till 25 dagar i månaden                      urvalmöjligheter per  
som är öppna varje dag                                               rummet    SEK 
_____________________________________________________________________________________________ 
Upp till 10 tim.     Upp till                 8   597,00 
      över     8 - 16   781,00 
      över      16 - 32   901,00 
      över      32 - 64             1.118,00 
      över      64 - 96             1.215,00 
      över   96             1.335,00 
_____________________________________________________________________________________________ 
över 10 – 16 tim.     upp till           8   749,00 
      över    8 - 16    987,00 
      över     16 - 32             1.161,00 
      över  32 - 64             1.367,00 
      över  64 - 96             1.530,00 
      över   96             1.693,00 
_____________________________________________________________________________________________ 
över 16 tim.     upp till           8   825,00 
      över    8 - 16             1.085,00 
      över  16 - 32             1.291,00 
      över  32 - 64             1.541,00 
      över  64 - 96             1.714,00 
      över   96             1.899,00  
som är öppna varje dag  
_____________________________________________________________________________________________ 
Upp till 10 tim.     upp till           8   694,00 
      över     8 - 16    911,00 
      över  16 - 32             1.052,00 
      över   32 - 64             1.302,00 
      över  64 - 96             1.421,00 
      över  96             1.552,00 
_____________________________________________________________________________________________ 
överl 10 – 16 tim.     upp till          8   890,00 
      över     8 - 16             1.161,00 
      över  16 - 32             1.345,00 
      över  32 - 64             1.595,00 
      över  64 - 96             1.779,00 
      över  96             1.975,00 
_____________________________________________________________________________________________ 
över 16 tim.      upp till          8    966,00 
      över    8 - 16             1.269,00 
      över  16 - 32             1.497,00 
      över  32 - 64             1.790,00 
      över  64 - 96             1.996,00 
      över   96             2.224,00 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänna bestämmelser 
 

1. Den kortaste tiden för tilldelning av filmvisningsrätten är en kalendermånad. För filmvisningar 
under en kortare period än en kalendermånad gäller de månatliga betalningsbeloppen som 
minimibelopp. 

2. Betalningsbeloppen gäller endast om GÜFA:s tillstånd förvärvats inom föreskriven tid före 
visningen; om filmvisningar görs utan tillstånd beräknas de dubbla publicerade 
betalningsbeloppen. 

3. Betalningsbeloppen ska betalas oberoende av om resp. i vilken omfattning rättigheterna har 
utnyttjats. 

4. Tillståndet gäller endast för de rättigheter som GÜFA äger. 
5. Tillståndet gäller varken för duplicering eller uthyrning. 
6. Tillståndet ges under förutsättning att rätten till användning av filmerna som ska visas har 

förvärvats korrekt. 
7. Vid visning av sexfilmer fritager tillståndet inte köparen från att följa § 18 i StGB och alla andra 

rättsföreskrifter som reglerar offentlig visning av sexfilmer. 
8. Betalningsbeloppen utgör endast ersättning för filmvisningar enligt det avtal som ligger till grund 

för beräkningen. 
 
 
 

Ledningsgruppen 
 
 


