
Løsningen, der gør
 det lovligt og nemt
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o.lign. offentligt
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Ansøgning om licens
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Kontaktperson (navn med blokbogstaver)

Adresse (visningssted)

Postnummer / By 

Fakturaadresse (hvis anden end ovennævnte)

Postnummer / By

Telefon Fax 

Titel 

E-mail adresse 

EAN nummer

Hermed ansøger jeg om en MPLC Paraplylicens  i  
overensstemmelse med de nærværende vilkår og betingelser, 
som også kan læses på www.mplc.dk

Underskrift

Venligst kontakt MPLC på telefon 32 505 505 eller skriv til 
os på info@mplc.dk og få et tilbud specifikt til dig. Eller 
udfyld og returnér ansøgningsskemaet, og vi vil herefter 
sende dig licensen gældende fra MPLC’s modtagelsesdato.

Send til:
MPLC Denmark A/S
Hummeltoftevej 49
2830 Virum

info@mplc.dk
www.mplc.dk

Tlf.: 32 505 505
Fax: 32 505 605

MOTION PICTURE LICENSING COMPANY

Antal medlemmer CVR nr. 

1. MPLC tildeler hermed LICENSTAGER en ikke-eksklusiv licens til ny o�entlig fremførelse af �lm og programmer 
fra tv på LICENSTAGERS ejendom af bestemte lovligt erhvervede medier (f.eks. spille�lm, tv-serier, dokumentar-
�lm, tv-produktioner og udvalgte nyhedsudsendelser på dvd, streamede eller �ow- tv), der er beregnede til 
personligt og privat brug i eget hjem.

2. MPLC garanterer at have sikret sig de fornødne rettigheder, herunder Copyright, Designs and Patents Act. 1988 
Chapter 48 Part I Chapter II sections 16 & 19, for at tildele LICENSTAGER denne licens.

3. “Periode” betyder den periode, der begynder på “startdato”, og som fortsætter i efterfølgende perioder af et 
(1) år, medmindre aftalen opsiges af en af parterne til slutningen af pågældende periode eller en anden given 
periode med tres (60) dages skriftlig varsel fremsendt til den anden part med almindelig post eller e-mail. Hvert 
et (1) års periode betegnes herefter som et “kontraktår”. MPLC hverken refunderer beløb eller yder kredit til 
LICENSTAGER, hvis LICENSTAGER opsiger aftalen før periodens udløbsdato. 

4. Den ny o�entlige fremførelse, som denne licens giver tilladelse til, skal foregå på de(n) lokalitet(er), der er 
speci�ceret i ansøgningen. Publikum er begrænset til LICENSTAGERS lokalitet(er). Der må ikke reklameres for 
eller o�entliggøres speci�kke titler, ligesom der ikke må tages nogen form for gebyr eller entré af publikum.

5. Det aftalte licenshonorar for det første kontraktår i denne aftale er det beløb, speci�ceret af MPLC på den 
gældende ansøgning, der skal betales til MPLC. (Licenshonoraret er baseret på oplysninger givet til MPLC af 
LICENSTAGER.) Efterfølgende kontraktår kan indeholde justeringer (i) baseret på eller svarende til Consumer 
Price Index - CPI) for perioden efter seneste licenshonorarjustering, og (ii) re�ekterende en stigning i antallet af 
deltagere til fremvisninger i overensstemmelse med denne licensaftale. På årlig basis, eller på opfordring af 
MPLC, skal LICENSTAGER forsyne MPLC med den information, som MPLC beder om for at kunne bestemme
Licenshonoraret for efterfølgende kontraktår. Licenshonoraret for hvert efterfølgende kontraktår forfalder til 
betaling senest på hver startdato i den periode, denne licens løber.

6. De speci�kke titler, som LICENSTAGER må fremvise ifølge denne licensaftale, er spille�lm, tv-serier, dokumen-
tar�lm, tv-produktioner og udvalgte nyhedsudsendelser o.lign., produceret og/eller distribueret af associerede 
�lmselskaber. En komplet liste over MPLCs associerede �lmselskaber kan udleveres ved forespørgsel. Og MPLC 
gør gældende, at MPLC eller MPLCs licensgivere omfattet af denne licensaftale ikke nødvendigvis er i besiddelse 
af de pågældende rettigheder til bestemte, individuelle titler, eller at disse rettigheder kan udløbe i løbet af 
perioden for denne licenskontrakt. MPLC kan, på et givent tidspunkt i perioden, sende LICENSTAGER bindende 
varsel om, at bestemte titler indeholdt i denne licensaftale ikke længere må vises o�entligt. Sådan et varsel er 
bindende og kan e�ektueres ved modtagelse hos LICENSTAGER.

7. LICENSTAGER må o�entligt fremvise de speci�kke titler, der er indeholdt i denne licensaftale ved hjælp af 
lovligt producerede medier (spille�lm, tv-serier, dokumentar�lm, tv-produktioner og udvalgte nyhedsudsen-
delser o.lign.) af de titler, som LICENSTAGER har erhvervet sig på lovlig vis. Det er alene LICENSTAGERS ansvar at 
hjemtage medierne samt afholde alle udgifter i forbindelse med hjemtagelse af disse. Disse udgifter er på ingen 
måde omfattet af eller på anden måde forbundet med denne aftales licenshonorar.

8. LICENSTAGER må ikke kopiere, redigere eller på anden måde ændre på de medier (spille�lm, tv-serier, 
dokumentar�lm, tv-produktioner og udvalgte nyhedsudsendelser o.lign.), der er indeholdt i denne licensaftale.

9. MPLC’s licens dækker alle MLPC’s medlemmer og deres rettigheder i det omfang de indehaves af MPLC’s 
medlemmer, men omfatter ikke licensering af tredjemands eventuelle rettigheder, herunder f.eks. 
musikrettighedshavere og medvirkende i danske �lm og tv-serier mv.. Alle separate afgifter, der eventuelt skal 
betales til tredjemand, herunder musikrettighedshavere og medvirkende i danske �lm og tv-serier og andre for 
retten til o�enligt at vise tredjemands optrædener og til at spille den musik, der er i en given �lm eller tv-serie, 
afholdes alene af LICENSTAGER og er MPLC uvedkommende.

10. Denne licensaftale kan ikke overdrages af LICENSTAGER, men kan overdrages af MPLC.

11. I tilfælde af LICENSTAGERS overtrædelse af nærværende licensaftale, forbeholder MPLC sig ret til, med 
tredive (30) dages skriftlig varsel, at opsige denne licensaftale. I tilfælde af sådant aftaleophør modtager 
LICENSTAGER ikke tilbagebetaling af licenshonorar. Hvis MPLC eller LICENSTAGER giver afkald på at gøre sine 
beføjelser gældende i tilfælde af anden parts misligholdelse, medfører dette ikke at parterne tillige giver afkald 
på at gøre sådanne beføjelser gældende i tilfælde af tidligere, fortsatte eller senere misligholdelse.

12. I tilfælde af at MPLC hyrer en advokat til at håndhæve sine rettigheder i denne licensaftale, nødvendiggjort 
af LICENSTAGERS misligholdelse af enhver betingelse under denne aftale, indvilliger LICENSTAGER i at betale de 
rimelige udgifter og de rimelige advokatomkostninger, som MPLC er blevet påført i forbindelse hermed. 

13. LICENSTAGER anerkender ved betaling af licenshonoraret, anført på den pågældende ansøgning, at alle 
oplysninger givet af LICENSTAGER er sande, korrekte og komplette i alle henseender. Denne licensaftale er 
indgået med behørig fuldmagt og udgør en lovlig, gyldig og bindende forpligtelse for LICENSTAGER og kan 
håndhæves i overensstemmelse med dens vilkår og betingelser.

14. Enhver rettighed, der ikke er tildelt LICENSTAGER under denne licensaftale, tilhører ubetinget MPLC og/eller 
MPLCs licensgivere.



Venligst kontakt os og hør om 
en hurtig og let adgang til 10.000-vis 
af spille�lm, tv-serier, nyheder, 
dokumentar og mange andre udsendelser. 

MPLC Denmark A/S
Hummeltoftevej 49
2830 Virum

Tlf.:        32 505 505
Fax:       32 505 605

info@mplc.dk
www.mplc.dk

- det kræver en licens at vise �lm, tv-serier, nyhedsudsendelser 
o.lign. udenfor private hjem, uanset hvem der ejer �lmen-
/indholdet.

- du skal have en licens, uanset om visningen sker i regi af en 
kommerciel virksomhed, o�entlig institution, forening eller 
velgørenhedsorganisation.

- visning af �lm, tv-serier, nyhedsudsendelser o.lign. i ethvert lukket 
system automatisk anses for o�entlig visning.

- du ikke må tage adgangsgebyr for �lmvisningen eller markedsføre 
speci�kke titler.

- det betragtes som o�entlig visning, hvis spille�lmen, tv-serien eller 
lign. vises i fællesarealer, også selv om der ikke er o�entlig adgang 
til matriklen. Dette kunne f.eks. være kollegier, fængsler, hospitaler, 
beboerforeninger, asylcentre, ungdomsklubber mm.

- overtrædelse af ophavsretslovgivningen kan resultere i bøde, 
fængselsstraf eller begge dele.

- selvom du står som udlejer af lokaler eller udbyder af forhold, hvor 
visning af �lm er mulig, fritages du ikke for medansvar i et evt. 
retsligt efterspil.

- licensen løber et år fra udstedelsesdato og fornyes automatisk 60 
dage før udløbsdato med mindre den opsiges skriftligt forinden.

- MPLC har underretningspligt til fx. RettighedsAlliancen eller 
rettighedshaverne, hvis selskabet får kendskab til uautoriseret brug 
af �lm.

- MPLC licensen kan ansøges på telefon, på hjemmesiden eller ved 
at udfylde hoslagte talon. Så snart MPLC har modtaget 
ansøgningen, kan De begynde at vise spille�lm og tv-serier fra alle 
vores tilknyttede rettighedshavere.

- MPLC samarbejder med RettighedsAlliancen.

En Paraplylicens er den mest økonomiske måde, hvormed der 
kan gives tilladelse til o�entlige fremvisninger af spille�lm, 
tv-serier og nyhedsudsendelser, samtidig med at den sikrer 
den ansvarlige mod retsforfølgelse ved evt. manglende 
tilladelser. Over 850.000 licenserede lokationer har i dag 
indgået en aftale med MPLC vedr. brug af spille�lm og tv-serier. 
MPLCs Paraplylicens er den mest omfattende og besparende 
måde at overholde reglerne i ophavsretslovgivningen på.
 

Motion Picture Licensing Company Denmark A/S ( MPLC ) er en 
uafhængig  rettighedshaver, der med eneret og autorisation fra 
tilknyttede �lmselskaber og tv-producenter kan tilbyde en 
Paraplylicens. Licensen giver adgang til ubegrænsede visninger af 
�lm, tv-serier og nyhedsudsendelser fra alle MPLCs samarbejds-
partnere på den matrikel, hvor licensen tegnes.
En Paraplylicens omfatter den bredest tænkelige tilgang til �lm, 
tv-serier og nyhedsudsendelser fra over 1.100 producenter og 
distributører - fra de største studier i Hollywood til de mindre og 
uafhængige produktionsselskaber. Endvidere omfatter licensen 
også en lang række danske spille�lm og tv-serier.

Spille�lm, tv-serier, nyhedsudsendelser o.lign., som købes, lejes, 
streames eller ses direkte i tv (�ow-tv), må kun anvendes til visning 
i private hjem og er beskyttede af ophavsretslovgivningen. Ønskes 
�lm, tv-serier og nyhedsudsendelser anvendt i andre sammen-
hænge (f.eks. ungdomsklubber, kollegiers  fællesområder, SFO’ere, 
hoteller, arresthuse, campingpladser, vandrehjem, busser, hospi-
taler, virksomheder, kurser osv.), skal der indhentes særlig tilladelse 

hertil fra rettighedshaverne af 
�lmværket ( indholdet ).

Bemærk derfor advarslen på �lmen, 
der også tydeligt oplyser om dette 
samt advarer om, at overtrædelse 
kan medføre bøde eller 
fængselsstraf (eller begge).

© StudioCanal & nWave Pictures / Udlånt af SF Film.Nu er det lovligt og nemt at 
vise film, tv-serier og nyheds-
udsendelser

© Midget Entertainment


