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Overskridelse af annoncedeadline

Annoncemateriale og kundekorrekturer skal være modtaget af Berlingske 
Media inden avisens fastsatte deadline. Ved overskridelse af deadline 
forbeholdes ret til at beregne administrationsgebyr på kr. 500 pr. annonce. 
Dette gælder desuden for rettelser efter deadline til allerede afsendt an-
noncemateriale.

Annullering efter deadline

Annoncer, der annulleres efter ordredeadline, vil blive faktureret 50 % af 
annoncens pris.

Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykning-
sordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst 
muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering 
– dog aldrig dyrere end bestilt.

Udskydelse

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder vi os sig ret til at 
udskyde en annonce til senere levering.

Tekstlignende annoncer

Enhver annonce, der efter vores skøn kan forveksles med redaktionelt 
stof, skal forsynes med ordet ANNONCE i minimium 12 punkt øverst i an-
noncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi 
ikke benyttes. Vi anbefaler, at annoncen fremsendes til godkendelse.

Annoncekodex

Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det interna-
tionale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor, ikke Berlingske 
Media. I øvrigt forbeholder Berlingske Media sig ret til at afvise annoncer, 
som ikke ønskes optaget. 
Annoncetillæg fra 3. part, dvs. annoncetillæg der ikke er udgivet af Ber-
lingske Media eller enkelt annoncører optages som udgangspunkt ikke i 
vores medier. Som gældende for øvrige annoncer forbeholder Berlingske 
Media sig retten til ligeledes til enhver tid at afvise annoncetillæg, der 
skønnes ikke at overholde annoncekodex eller af øvrige forretningsmæs-
sige årsager ikke ønskes optaget.

Miljøtillæg

Alle annonceindrykninger i vores dagblade vil blive pålagt et miljø tillæg 
på kr. 0,06/ spmm. 

Opmåling/prisudregning - Rubrik

Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog beregnes 2 
mm over og 2 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, 
hjørneprikker, luftramme eller lignende). Rubrikannoncer på 5 spalter og 
med spaltehøjde på 300 mm eller derover, beregnes som en 1/1 side. 

Fejl og Reklamationer

Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter 
vores skøn af budskabets forringelse, men højst annonceindrykningens 
pris. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter 
indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende 
indrykning, standsning af bestilte annoncer eller evt. følger af sådanne fejl 
kan ikke gøres gældende. Berlingske Media forbeholder sig ret til at afvise 
enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden.  
Se www.annoncermateriale.dk. Såfremt annoncen ikke overholder 
branche standarden og Berlingske Media retter fejlen, forbeholdes retten til 
at fakturere et gebyr på kr. 500,-, og der kan ikke forventes nogen dekort 
på indrykningen i fald rettelsen resulterer i et dårligt resultat i avisen.

Produktion af annoncer

Til indrykning i en af Berlingske Medias aviser
Berlingske Media beholder ophavsretten til det producerede materiale. 
Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens 
eget brug, og ikke til indrykning i andre medier.
Udveksling – Lukket format
Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen 
ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen 
uden beregning for annoncøren.
Udveksling – Åbent format
Berlingske Media udveksler ikke åbne formater så som QuarkXPress, 
InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai)

Partnerskabsaftale

Du kan indgå en partnerskabsaftale ved en nettoomsætning på kr. 
100.000 eller mere. Skal partnerskabsaftalen gælde hele 2016, skal du 
indgå den inden 26. februar 2016. Indgår vi partnerskabsaftalen efter 
denne dato, opnår du alene rabatten på partnerskabsaftalen på annoncer 
indrykket efter den dato, hvor vi har registreret partner skabsaftalen 
i Berlingske Medias aftalesystem.

Berlingske Media  
Forretningsbestemmelser*

* Se i øvrigt www.annoncemateriale.dk


