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Af Kim Lesanner
DOM Skal en bilforhandler 
afhjælpe fejl og mangler, 
som kan henføres til indgreb 
og forandringer af udstyr og 
komponenter, som bilkøbe-
ren, på egen foranledning, 
selv har udført? Svaret er ifølge direktør i 

brugtbilforhandlernes bran-
cheorganisation DBFU, 
Karl-Ove Pedersens, opfat-
telse et klart nej. En opfattelse, som Anke-

nævn for biler, ved sin afgø-
relse af 9. maj 2014, dog ik-
ke delte, men som DBFU, på 
vegne af bilforhandleren, nu 
har fået medhold i ved en 
dom afsagt den 26. juni 
2018 i byretten i Kolding. Omfattende egen-montering

Sagen handler om en BMW 
320 fra 2005 med 191.000 
kørte kilometer på bagen, 
som blev leveret nysynet til 
forbrugeren i april 2013. 

I maj reklamerer bilkøbe-
ren til forhandleren over fle-
re mulige mangler, hvilket 
fører til en længere korre-
spondance mellem parterne 
om både omfang og beretti-
gelse. Herunder især, at bil-
køberen, efter leveringen, 
selv har fået monteret nye 
støddæmpere, fjedre og 
tårnlejer, nye ventilerede 
skiver for og bag, nye lygte 
samt ny navigation og enter-
tainment-center. Bilkøberen lader bilen te-

ste hos FDM. Brugtbiltesten 
angiver i alt 19 forhold, der 
bør udbedres. Forhandleren 
tilbyder at afhjælpe ni af for-
holdene, der, efter hans op-
fattelse, ikke kan skyldes de 
forandringer, som bilkøbe-
ren selv har udført. Eller at 
ophæve handlen. 

Bilkøberen ønsker imid-
lertid samtlige forhold af-
hjulpet og ønsker ikke at op-
hæve handlen. Derfor bliver 
sagen indbragt for Anke-
nævn for biler. Nævnet giver i maj 2014 

bilkøberen medhold i kravet 
om afhjælpning af samtlige 
19 forhold, eller alternativt 
et afslag i købesummen på 
50.000 kroner. Denne afgø-
relse var både bilforhandle-
ren og DBFU dybt uenige i, 
på trods af at reklamationen 
var sket inden for de første 
seks måneder efter leverin-
gen.

- Efter vores opfattelse var 
afgørelsen truffet på et alt 
for spinkelt teknisk og fag-
ligt grundlag, idet der, mod 
sædvane i sådanne mere 
komplicerede sager, ikke var 
indhentet nogen som helst 
form for sagkyndig bistand. 
Derfor anmodede vi i første 
omgang Ankenævn for biler 
om en genoptagelse af sa-
gen. Den fik vi, mod forvent-
ning, afslag på og bragte 
derfor sagen videre til afgø-

relse i byretten, fortæller 
Karl-Ove Pedersen.

DBFU: Bevisbyrde må vende 
Og her kommer så den prin-
cipielle del i sagen, som FDM 
er uenig i og vil have prøvet 
ved landsretten: Af byret-
tens begrundelse for sin af-
gørelse fremgår det, at ”for-
modningsreglen i Købelo-
vens § 77a stk. 3 må have si-
ne grænser”. DBFU anfører overfor Mo-

tor-magasinet med en lidt 
jura-teknisk formulering, at 

dette er et forhold, der un-
derstøttes af forarbejderne 
til bestemmelsen, hvoraf det 
fremgår, at reglen ikke fin-
der anvendelse på udefra 
kommende forhold eller for-
brugerens adfærd.- I denne sag er det, med 

skønsmandens erklæring, 
godtgjort, at en række af 
manglerne kan skyldes sag-
søgerens egne fysiske ind-
greb i bilen. I sådan en situa-
tion kan formodningsreglen 
ikke finde anvendelse, og 
bevisbyrden må derfor ven-
de, sådan at sagsøgeren har 
bevisbyrden for, at mangler-

ne var til stede, da bilen blev 
leveret. Denne bevisbyrde er 
i dette tilfælde ikke løftet. 
Det har vi byrettens ord for, 
siger Karl-Ove Pedersen.Omstødelse kan give anarki 

Med byrettens dom håbede 
bilforhandleren og direktø-
ren for DBFU, at sagen der-
med kunne betragtes som 
afsluttet. FDM har imidlertid efter-

følgende, på vegne af bilkø-
beren, valgt at anke dom-
men til landsretten. Det un-
drer DBFU-direktøren:- Vi tror og håber selvfølge-

lig meget på, at Landsretten 
vil stadfæste byrettens dom. 
Alternativet vil, efter vores 
opfattelse, medføre rent 
anarki på området. Ellers vil 
en bilkøber i givet fald kun-
ne foretage alverdens æn-
dringer på en nyindkøbt bil 
og inden for de første seks 
måneder efter leveringen 
pålægge forhandleren bevis-
byrden for, hvorvidt disse 
ændringer har resulteret i en 
eller anden opstået mangel 
eller ej. Dette vil, efter vores 
opfattelse, være et klart 
brud på den retssikkerhed, 
som også en forhandler af 
brugte biler har krav på, me-
ner Karl-Ove Pedersen.

Tvist om eftermonterede dele for landsretten
FDM og DBFU er uenige om først ankenævnets og siden byrettens afgørelse om en 

bilejers klage over fejl og mangler – efter selv at have ændret sin BMW.

En brugt BMW 320 som denne fra 2005 er blevet genstand for en yderst principiel afgørelse i auto-

branchen; hvor meget må en bilejer ændre selv efter købet og samtidig klage over fejl og mangler? 

(Arkivfoto)

Af Kim Lesanner
JURA I en kommentar til by-
rettens afgørelse omkring 
fejl og mangler efter selv-
monterede dele på en BMW 
320 udtaler bilejernes orga-
nisation, FDM, at man re-
spekterer, at DBFU og bilfor-
handleren i denne sag har 
anfægtet Ankenævn for Bi-
lers afgørelse og derfor har 
valgt at ville prøve sagen ved byretten. Fra FDM næv-ner juridisk chef Lennart Fogh, at FDM selvføl-gelig tilsvaren-de forventer, at det respekteres, når forbrugere og FDM fra tid til anden ønsker at få sager be-handlet ved en retsinstans efter prøvning i først ankenæv-

net. Hvilket DBFU flere gan-
ge tidligere har anfægtet, at 
FDM har gjort.

Ønsker klarhed- I denne BMW-sag er vi ikke 
umiddelbart enige i byret-
tens begrundelse, og desu-
den er sagen, efter vores vur-
dering, principiel, siger Len-
nart Fogh og forklarer: - Der er to vigtige grunde 

til at vælge at gå videre til 
landsretten. I sagen er det ik-
ke klarlagt, hvad årsagen til 
defekterne på bilen er, hvil-
ket er vigtigt. Vi er ikke be-
kendt med hverken lands-
rets- eller højesteretsdom-
me, der slår fast, at formod-
ningsreglen ikke skulle gæl-
de i disse situationer, og der-
for er det efter vores vurde-
ring principielt at få lands-

rettens ord for formodnings-
reglens rækkevidde. - Vi ser derfor frem til, at 

landsretten forhåbentlig 
skaber klarhed på dette 
punkt, så både bilbranchen, 
andre brancher og forbru-
gerne kan indrette sig for 
fremtiden. At skabe klarhed 
for alle gennem retsafgørel-
ser er netop de principielle 
sagers formål.

FDM kalder sag principielBilisternes organisation ønsker en retslig 

og principiel afgørelse omkring forhand-

leres forpligtelser efter købeloven.

Lennart Fogh, juridisk chef hos FDM, ønsker det principielle i for-

handlere og forbrugeres rettigheder efter købeloven i sagen prø-

vet ved landsretten.

”Vi ser derfor frem til, at landsretten forhåbentlig 
skaber klarhed på dette 

punkt, så både bilbran-chen, andre brancher og 
forbrugerne kan indrette 

sig for fremtidenLennart Fogh, FDM

Ved sagens behandling i byretten i Kolding havde FDM, på vegne af 

bilkøberen, krævet forhandleren dømt til at betale 50.000 kroner til 

bilkøberen. Forhandleren havde modsat påstået frifi ndelse, subsidi-

ært frifi ndelse mod betaling af et mindre beløb.
Det sidste har forhandleren nu fået medhold i, idet der af byrettens 

dom fremgår, at forhandleren alene skal betale 15.000 kroner, 

svarende til omkostningerne til afh jælpning af de 9 forhold, som 

forhandleren også tidligere havde tilbudt at afh jælpe.

Under behandling af sagen i byretten blev der, modsat behand-

lingen i Ankenævn for biler, indhentet en syns- og skønsmæssig 

vurdering. Af skønsmandens erklæring fremgår det, at 10 ud af de 

19 udbedringspunkter i brugtbiltesten kan være forårsaget af de 

arbejder på bilen, som bilkøberen har udført eller ladet udføre.

Byrettens dommer giver i sin begrundelse anledning til at vurdere 

omfanget af formodningsreglen i Købeloven - altså hvorvidt for-

handleren har bevisbyrden for fejl og mangler indtil et halvt år efter 

salget. Det er dette, FDM ønsker afprøvet ved landsretten.

Det siger byrettens dom

”Vi tror og håber selvfølgelig meget på, at Landsretten vil stadfæste byrettens dom. Alternativet vil, efter vores op-fattelse, med-føre rent anarki på områdetKarl-Ove Pedersen, DBFU

Direktør Karl-Ove Peder-sen, DBFU, håber på op-bakning i landsretten efter den vundne by-retsdom.

Annoncer i vores trykte mediepalette giver synlighed med stor 

effekt over for flest beslutningstagere i en specifik branche, da 

aviserne har flere læsere end andre fagmedier. Printannoncer har 

en langtidsvirkende effekt og har stor branding-værdi, så selvom 

der er sket en markant udvikling inden for online- annoncering, 

tror vi på, at printannoncerne vil udgøre en stor del af de samlede 

annoncebudgetter mange år endnu. Printannoncerne ligger 

også i den elektroniske iPaper og i PDF udgaven. Begge udgaver 

benyttes fra såvel PC’ere eller fra tablets og er samtidig avislæ-

sernes avisarkiv. Vi arbejder hele tiden på at optimere oplaget, 

så vi rammer målgrupperne endny dybere og mere præcist, end 

andre medier kan tilbyde. Dette gør vi naturligvis for hele tiden at 

kunne tilbyde målrettede annonceringsmuligheder. Derudover 

arbejder vi ligeledes med stor fleksibilitet i formater; herunder 

også kreative formater for at øge muligheden for større opmærk-

somhed - tekst og billeder gør det ikke altid alene. Det er muligt 

at placere annoncen i forbindelse med relevant, redaktionelt 

indehold f.eks. i sektioner og temaer, der er med til at give din 

markedsføring øget troværdighed og sikre, at den bliver læst og 

ikke bare set.

Ram plet med din markedsføring

Print

Annoncetest

Vi hjælper med at få det bedste ud af din markedsføring. Det 

gør vi bl.a. ved at teste effekten af det annoncerede budskab, 

og demed får du dokumentation for, om annoncen virker efter 

hensigten.

Vær med og få optimeret dine annoncer, så du er sikker på, at du 

fremover får mest muligt ud af dine markedsføringskroner.

Indstik

Få dit trykte brochuremateriale distribueret med en af vores 

publikationer og ram modtagere og beslutningstagere i små 

og mellemstore virksomheder. Slip samtidig af med besværlig 

indsamling af data eller lad os samkøre din base med vores.

Et indstik giver høj synlighed til den læser, der åbner avisen, og 

det er muligt at segmentere i øst og vest samt pr. branche.

Sidst, men ikke mindst, sparer i omkostninger og ressourcer til 

håndtering, kuvertering og porte. 

Indtryk

Brug en af vores publikationer til at opnå markant synlighed med 

et indtryk. Dit budskab trykkes på det antal sider i fagbladet, der 

er behov.

Indtrykket kommer i modsætning til indstik rundt til flere læsere 

indtil den rammer den, der har interessen og tage indtrykket ud 

og gemmer det. Et indtryk bliver læst op til 5 gange mere (baser-

et på oplag og læsertal).

Et indtryk kan også anvendes som editorial, hvor vi kan tilbyde 

at bistå med redaktionel og journalistisk erfaring og viden samt 

opsætning og produktion af jeres indtryk.

Herved sparer i omkostninger til kurvertering og porto, opnår 

store besparelser på tryk og slipper helt for alt det arbejde, der 

følger med at forestå selve håndteringen.

Advertorial

Du kan vælge at supplere din traditionelle markedsføring med et 

advertorial. 

Vi har dygtige freelance journalister tilknyttet, der kan hjælpe 

med at udarbejde teksten og vi står samtidig for den grafiske 

opsætning, så du får et helt færdig produkt. 

DBI Plastics på Sjælland  

har stor succes med at 

producere plastdele til 

alverdens bilgiganter.
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au2messe
24.-25. oktober 2018

 i MesseC, Fredericia

SÆT KRYDS 

I KALENDEREN 

Hold øje med invitationen 

fra din au2parts grossist

Se mere om os på www.au2parts.dk

KS-TO
OLS

TOOLS

 eks. moms.

DKK 750,00

TOP DEAL

www.kstools.com

550.7510       

WI-FI-VIDEOSKOPSÆT 

MED Ø 5,5 MM 0° HD 

FRONTKAMERASONDE  

KAN KØBES HOS DIN

LOKALE VÆRKTØJSGROSSIST
6 dæmpbare 

mini-LED-lamper herunder krog, magnet og spejl
software

USB 2.0

VANDTÆT 

MINIKAMERA 

MED WIFI!

BILLEDET OVERFØRES DIREKTE TIL

SMARTPHONE, TABLET, ELLER PC
Android

iOS

PC Laptop

Tablet

WWW.CEPELOTOOLS.DK

KUN

999,- 
ekskl. moms

HOLD STYR PÅ 
 DINE KØRETØJER

NY TYPE GPS TRACKER  

Med denne kompakte Zmartgear GPS Tracker, får 

du billig men præcis tracking af biler og maskiner. Du 

kan let følge enhedens placering, via appen på din 

mobil og ligeledes blive advaret, hvis din tracker  

forlader en angivet zone. 

• Tjek position af trackeren  

   via din smartphone. 

 

• Batteriet holder op til  

  8 måneder.
 

• Bliv advaret hvis enhe-  

  den forlader en udvalgt    

  zone.
 

• 3-årigt net abonnement   

  inkluderet.

Nærmeste forhandler

oplyses:

Tlf: +45 98 18 09 00

Mail: info@cepelo.dk

Q&A

AUTIG FORUDSER 

FÆRRE LEVERANDØRER

Bølgen af konsolideringer vil fortsætte, 

og det betyder færre leverandører, spår 

AUTIG’s direktør Frank R. Hansen.

6

Bilsalg

REKORDSALG AF 

BRUGTE DIESELBILER

Bilkøbere trodser debat om emissioner 

og dieselfri byzoner. Bilforhandlere 

tjener godt på tysk dieselfrygt.

9

Tema

TYSKERE LADER OP TIL 

DET STORE ELBILS-SLAG

Både Audi, BMW og Mercedes-Benz 

sætter elektriske SUV’er i produktion, 

der skal indhente amerikanske Tesla.

17Tvist

SAG FRA ANKENÆVN 

SKAL I LANDSRETTEN

FDM og DBFU er uenige om først anke-

nævnets og siden byrettens afgørelse om 

en bilejers klage over fejl og mangler.

4 Foto: Anne Ristorp Kraufeldt



Fokus og redaktionelt indhold
Motor-magasinet går helt tæt på autobranchen, som vi følger 

gennem egen dækning på Christiansborg, virksomhedsbesøg 

både i ind- og udland, messer, årsmøder, generalforsamlinger, 

receptioner, motorsports begivenheder og så videre – vi forsøger 

at være til stede, hvor branchen er – vel at mærke på tværs af alle 

interesseorganisationer. 

 

 

Målgruppe
Motor-magasinet sendes til automobilforhandlere, motorcykelfor-

handlere, autoværksteder, vulkanisører, servicestationer, autola-

kerere, karosseriværksteder, rustbeskyttelsesfirmaer, autogenbru-

gere samt grossister, fabrikanter og importører i autobranchen. 

Derudover tekniske skoler samt myndigheder og organisationer 

tilknyttet autobranchen.

53.000 læsere 
– alle med interesse i din fagspecifikke branche

En annonce i Motor-magasinet rammer din målgrup-
pe helt præcist. 

Vi målretter vores læsergruppe indenfor vores 8 faste 
indholdssider. 

Vi har flere faglige temaer i hvert nummer, og disse 
temaer er naturligvis alle med udgangspunkt i auto-
branchens interesser.

OPLAG
10.408*

LÆSERTAL
Læsertal: 53.000*

ONLINE BESØGENDE
81.121 besøg/md.

NYHEDSBREVE
Udsendes dagligt til 8.219
 

*Printoplag og e-avis

**Kilde: Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2018

Fordeling af modtagere af 
Motor-magasinet

Geografisk fordeling af modtagere af Motor-magasinet

Diverse

Tekniske skole mv.

Fremstilling af motorkøretøjer

Teknisk afprøvning/analyse

Salg af reservedele/tilbehør

Bilforhandlere

Autoværksteder

Diverse

Tekniske skole mv.

Fremstilling af motorkøretøjer

Teknisk afprøvning/analyse

Salg af reservedele/tilbehør

Bilforhandlere

Autoværksteder

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden



Temaplan
Nr. Udgivelse Deadline Tema 1 Tema 2 Tema 3

1 11-01 04-01 Auto-El  Batterier

2 18-01 11-01 Støddæmpere & Styretøj

3 25-01 18-01 Karrosseri & Autolak Digitale Værktøjer Klassiske Biler

4 01-02 25-01 Autoglas Autogloben Messe

5 08-02 01-02 Smøremidler & Brændstof

6 15-02 08-02 Værksted - Butik & Lagerindretning

7 22-02 15-02 Løfteudstyr Efteruddannelse Klassiske Biler

8 01-03 22-02 Dæk - Profil Arbejdstøj og værnemidler (tværmedialt)

9 08-03 01-03 Bilvask

10 15-03 08-03 Autogenbrug

11 22-03 15-03 Udstødning Rustbeskyttelse

12 29-03 22-03 Autolakering Klassiske Biler

13 05-04 29-03 Aircondition & Varmeudstyr Importører & Forhandlere

14 12-04 05-04 Bremser & Gerakasser

15 26-04 16-04 Bilpleje & Klargøring Klassiske Biler

16 03-05 26-04 Støddæmpere & Styretøj

17 10-05 03-05 Testudstyr & Bilsyn

18 16-05 09-05 Udstødning

19 24-05 16-05 Rustbeskyttelse 

20 31-05 24-05 Autogenbrug Klassiske Biler

21 07-06 31-05 El, Hybrid & Brintbiler

22 14-06 07-06 Autolakering

23 21-06 14-06 Smøremidler & Brændstof

24 28-06 21-06 Bilpleje & Klargøring Klassiske Biler

25 09-08 02-08 Løfteudstyr

26 16-08 09-08 Bilvask Rustbeskyttelse

27 23-08 16-08 Udstødning Digitale Værktøjer Intern Transport & Lo-
gistik (Tværmedialt)

28 30-08 23-08 Karrosseri & Autolak Klassiske Biler

29 06-09 30-08 Smøremidler & Brændstof

30 13-09 06-09 Autogenbrug Importører & Forhandlere

31 20-09 13-09 Aircondition & Varmeudstyr Bilpleje & Klargøring

32 27-09 20-09 Værksted - Butik & Lagerindretning Klassiske Biler

33 04-10 27-09 Dæk - Profil

34 11-10 04-10 Vinterprodukter & Lys Au2messen

35 18-10 11-10 Rustbeskyttelse Autoglas

36 25-10 18-10 Autolakering Arbejdstøj og værnemidler (tværmedialt) Klassiske Biler

37 01-11 25-10 Auto-El  Batterier FTZ Messe

38 08-11 01-11 Leasing - Finansiering & Forsikring Løfteudstyr

39 15-11 08-11 Bremser & Gearkasser

40 22-11 15-11 Testudstyr & Bilsyn

41 29-11 22-11 Autogenbrug Klassiske Biler

42 06-12 29-11 Smøremidler & Brændstof

43 13-12 06-12 Udstødning

44 20-12 13-12 Året der gik Klassiske Biler

Annonce
test

Annonce
test

2. sektion

2. sektion

2. sektion

2. sektion

2. sektion

Faste indholdssider - Stortest af varebiler 4 gange årligt

2. sektion



Temaoversigt
Tema Udgivelsesnr.

Arbejdstøj & Værnemidler (tværmedialt) 8, 36

Autogloben Sverige 4

Aitcondition & Varmeudstyr 13, 31

Annoncetest 4

Au2messen 34

Auto-El & Batterier 1,37

Autogenbrug 10, 20, 30 ,41

Autoglas 4, 35

Autolakring 12, 22, 36

Bilpleje & Klargøring 15, 24, 31

Testudstyr & Bilsyn 17, 40

Bilvask 9, 26

Bremser &  Gearkasser 14, 39

Digitale Værktøjer 3, 27

Dæk - Profil 8, 33

El, Hybrid & Brintbiler 21

Efteruddannelse 7

FTZ Messe 37

Importører & Forhandlere 13, 30

Intern Transport & Logistik (Tværmedialt) 27

Karrosseri & Autolak 3, 28

Klassiske Biler 3, 7, 12, 15, 20, 24, 28, 32, 36, 41, 44

Leasing, Finansiering & Forsikring 38

Løfteudstyr 7, 25, 38

Rustbeskyttelse 11, 19, 26, 35

Smøremidler & Brændstof 5, 23, 29, 42

Støddæmpere & Styretøj 2, 16

TOP100 31         (OBS! Deadline 30.8.2019)

Udstødning 11, 18, 27, 43

Vinterprodukter & lys 34

Værksted - Butik & Lagerindretning 6, 32

Året der gik 44



Materiale sendes til: 

materiale@motormagasinet.dk

Avisformat Tabloid

Spaltehøjde 355 mm

1 spalte 41 mm

2 spalter 86 mm

3 spalter 131 mm

4 spalter 176 mm

5 spalter 221 mm

6 spalter 266 mm

1/1 side 266 x 360 mm

2 x 1/1 side (opslag) 546 x 360 mm

Papirkvalitet avis  49 gram

Antal spalter 6

Til kant Ej muligt

LAYOUT-FIL:

Adobe InDesign til Mac eller PC.

PDF:

PDF-fil produceret med Acrobat Distiller indehold-

ende alle skrifter, billeder, grafik og farver defineret 

som CMYK. (Jobindstilling til Acrobat Distiller kan 

rekvireres). I øvrigt henvises til Branchestandard for 

digitalt 

annoncemateriale aftalt mellem DRRB, DFF og 

DDPFF. Diverse beskrivelser, indstillings- 

filer mv. kan hentes på www.kankanikke.dk.

BILLEDER/GRAFIK:

Farve: Alle Adobe Photoshop-formater og i mindst 

200 dpi.

S/H: Alle Adobe Photoshop-formater og i mindst 

200 dpi.

Stregtegning: TIFF, EPS i mindst 600 dpi.

Funktionen „overprint“ må ikke benyttes.

FARVER:

CMYK-defineret 

(RGB og Pantone separerer vi til CMYK).

KONTROLPRINT:

Der skal vedlægges prøvetryk, farveprint.

KOMPRIMERING:

StuffIt, Zip.

ANDET FORMAT:

Ring endelig til os, så vi i fællesskab kan finde den helt 

rigtige løsning til jer.

Materialegodtgørelse efter aftale, dog max. 5%.

FARVEANNONCER:

Ved trykning af farveannoncer påtager bladet sig 

intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra 

originalmaterialets farver. Bladet forbeholder sig ret til 

at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet 

på forhånd er påtalt som mindre egnet til reproduk-

tion, eller hvor indleveringsfristen er overskredet. 

ØVRIGE FORHOLD:

Der henvises til vores handelsbetingelser på www.

nordiskemedier.dk eller mail fra din konsulent.

Modtager bladet ikke fuldt færdigt annoncemateriale, 

faktureres færdiggørelsen af materiale med 50 øre 

pr. mm.

Annullering og datoændringer skal ske skriftligt 

senest 14 dage før udgivelsesdato.

Såfremt ændringer i indrykningsplanen bevirker, at 

betingelserne for opnåede rabatter ikke er til stede, 

vil den uretmæssige udbetalte rabat blive efter-

debiteret.

Tekniske specifikationer & betingelser
Materiale Reklamationer Specifikationer

Godtgørelse

Annulleringsbetingelser

Repro

Formater



Formater og priser, printannoncer

HANDELSPLADSEN, 

eksempler på str.:

I. 4 farver: Kr. 3.990  

J. 4 farver: Kr. 2.990

JOB OG RECEPTIONS ANNONCER,

eksempler på str.:

K. 4 farver: Kr. 5.300

L. 4 farver: Kr. 3.000

I. B: 131 mm 
 H: 100 mm

J. B: 86 mm 
 H: 100 mm

L. B: 86 mm
 H: 100 mm

K. B: 131 mm
 H: 180 mm

Tekstsideannoncer pr. mm. Kr. 20,00

Bagside pr. mm. Kr. 30,00

Job og profil - pr. mm. Kr. 10,00

Rubrik inkl. 4 F (<300 mm.) Kr. 15,00

Særplacering  + 15%

Alle priser er ex. moms.

Annonce produceres med 1 korrektur fra kr. 600.

< 300 mm (pr. mm) Kr. 6

> 300 mm Kr. 1.800

Se: www.motormagasinet.dk Se: www.motormagasinet.dk

Ønsker du at bestille flere annoncer, er du velkom-

men til at kontakte os for en god aftale. Venligst se 

kontaktinformation på sidste side.

1/4 SIDE

E. 4 farver: Kr. 11.290 

MODUL FORSIDE

F. 4 farver: Kr. 9.990

MODUL FORSIDE

G. 4 farver: Kr. 3.500

MODUL BAGSIDE

H. 4 farver: Kr. 19.990

F. B: 86 mm 
 H: 120 mm

G. B: 63 mm
 H: 50 mm

E. B: 131 mm 
 H: 180 mm

H. B: 266 mm 
 H: 180 mm

1/1 SIDE

A. 4 farver: Kr. 24.300   

HØJFORMAT A4

B. 4 farver: Kr. 18.990

1/2 SIDE HØJFORMAT

C. 4 farver: Kr. 17.990

1/2 SIDE TVÆRFORMAT

D. 4 farver: Kr. 17.990

A. B: 266 mm 
 H: 360 mm
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D. B: 266 mm 
 H: 180 mm

Avisformat Tabloid

Spaltehøjde 355 mm

1 spalte 41 mm

2 spalter 86 mm

3 spalter 131 mm

4 spalter 176 mm

5 spalter 221 mm

6 spalter 266 mm

1/1 side 266 x 360 mm

2 x 1/1 side (opslag) 546 x 360 mm

Papirkvalitet Avis, 49 gram

Antal spalter 6

Til kant Ej muligt

Et godt supplement til din markedsføring.  

Ring venligst for nærmere oplysninger.

Udvalgte formater Priser andre formater

Farvetillæg - 4 farver

Formater

Rabatter

Indstik

AbonnementBannerannoncering

Alle priser er ex. moms, medmindre andet  

er angivet. Der tages forbehold for trykfejl 

og prisregulering.

Andre størrelser er mulige, 

ring og hør nærmere!



Tlf. +45 44 85 88 99

Mail, redaktion red@motormagasinet.dk

Mail, salg salg@motormagasinet.dk

Mail, abonnement abonnement@motormagasinet.dk

Web. www.motormagasinet.dk

 Mimersgade 47, 5.
 DK-2200 København N

 Telefon: +45 44 85 88 99
info@nordiskemedier.dk
www.nordiskemedier.dk

Vores medier og branchenetværk omfatter 

Licitationen – Byggeriets Dagblad

Jern & Maskinindustrien

Søfart

MesterTidende 

Motor-magasinet

Transportmagasinet

Magasinet Pleje

Leder IDAG.dk

Building Supply

Metal Supply

Food Supply

Wood Supply 

Electronic Supply

Energy Supply

RetailNews

Food Supply Magazine

Plastforum


