Handelsbetingelser – Nordiske Medier
Annoncemateriale:
Udlevering af filer
med materiale:

Annonce kodex:

Modtagelse af annoncetekst
pr. telefon:
Billetmærke eller postboksadr:

Reklamation:

Erstatningsansvar:

Annullering:

Opmåling:
Indrykningsformater:
Særplacering:

Farveannoncer:
Reservation:
Betalingsbetingelser:

Tillæg/gebyrer:

Elektronisk annoncemateriale opbevares 21 dage efter sidste indrykningsdag.
Bortkommet materiale erstattes ikke.
Kr. 275,- ekskl. moms pr. annonce for InDesign-filer
– uanset om der er betalt for produktion. PDF-filer er gratis.
Ved udlevering fraskriver Nordiske Medier sig ansvaret for brug
af indhold, som kræver rettigheder. Det er helt op til kunden at
sikre, at dette er iht. gældende regler, ellers hæftes der for evt.
erstatningskrav fra udbyder.
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale
kodex for reklame. Ansvaret herfor påhviler annoncøren. I øvrigt forbeholder
Nordiske Medier Medier sig ret til at afvise annoncer, avisen ikke ønsker at
optage. Annoncer, hvori der kræves indsendt beløb, skal (uanset beløbets
størrelse) altid indeholde annoncørens navn og adresse. Postboksadresse eller
lignende er ikke tilstrækkeligt.
Annonceteksten bliver gentaget for annoncøren for at udelukke fejl.
Kontrolopringning på dødsannoncer kan forekomme.
Billetmærkegebyr: Kr. 95. Bemærk at annoncørens navn og adresse altid skal
være avisen bekendt, også når annoncøren selv afhenter billetsvar. Bemærk
endvidere at billetmærkeannoncer med stillingstilbud, jævnfør
‘Funktionærloven’, skal indeholde mindsteløn samt information om
uddannelses- og kvalifikationskrav samt at penge og frimærker (uanset beløbets
størrelse) ikke må forlanges indsendt i billetsvar. Alle annoncer, ind- rykket under
billetmærke, skal indeholde postadresse til brug for respondenter.
For eventuelle fejl, som Nordiske Medier er helt eller delvis skyld i,
ydes reduktion efter avisens skøn over værdiforringelsen, men
højst med en gratis om indrykning. Reklamationer skal
fremsættes omgående og være Nordiske Medier i hænde senest
fem dage efter indrykningen. Bringes annoncen flere gange med
samme fejl (uden at avisen modtager reklamation), ydes eventuel
dekort kun på første indrykning.
Reklamation vedr. faktura skal ligeledes være Nordiske Medier i
hænde senest fem dage efter modtagelse.
Nordiske Medier er uden ansvar for tab eller skader, der påføres annoncøren som
følge af fejl i annonce, forkert indrykningsdag eller manglende indrykning, ej
heller for materiale modtaget fra andre aviser mv. Nordiske Medier er uden
ansvar for ulovlige, falske eller uretmæssigt indrykkede annoncer.
Annullering af bestilte annoncer skal ske inden materiale deadline datoen ellers
forbeholder Nordiske Medier sig retten til fuld fakturering. Ved annullering af
en del ordre vil der blive efterfaktureret for meget opnået mængderabat på den
del af ordren der er leveret.
Annoncer opmåles med et tillæg på 2 mm til ombrydningsluft.
Formater er opgivet i materiale format. De fleste trykte medier skaleres til
avis magasin format der har mindre faktiske mål end materialet
Såfremt ønske om særplacering ikke kan imødekommes, og ordren ikke er
påtegnet ‘eller udskydes’, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter
opnået placering -dog aldrig til en højere pris end med tillæg for ønsket placering.
Kun DP standardfarver kan benyttes.
Særplacering, farveannoncer, forsider og specialannoncer (bagsider m.m.) bør af
plads- hensyn reserveres i god tid.
Netto 14dage. Overskrides seneste betalingsdato beregnes rente med 1,5% pr.
påbegyndt måned. Derudover opkræver Nordiske Medier et
administrationsgebyr på kr. 100,- pr. påmindelse.
Der pålægges et miljøtillæg ved fakturering på kr. 0,10 per spalte mm eller 3%
for ydelser. Max pr. faktura: 350,Der pålægges et faktureringsgebyr på kr. 49,- på fakturaer. Gebyret
bortfalder, hvis fakturamailadresse oplyses ved annoncering.

