Salgs- og leveringsbetingelser
for annoncører i fagbladene Dansk VVS og Electra
Gældende pr. 1. december 2012

Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen sammen
med bilagsblad. Betalingsfristen er løbende måned 30 dage efter udgivelsesdagen for bladet,
hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan TEKNIQ kræve, at annoncen betales
forud. Rabat ydes ikke af tillægspriser og indstik.

Reklamation
TEKNIQ eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelse. Det gælder også forsinkelse af materiale modtaget fra
andre medier, materiale, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske data, der står på
annoncebekræftelsen fra os, eller hvis materialefristen overskrides. For trykfejl, forkerte
størrelser, tidspunkt etc., som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en
reduktion efter TEKNIQs skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger
i mediet. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være TEKNIQ i hænde
senest 5 dage efter annoncens indrykning.
Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at TEKNIQ modtager reklamation,
ydes der ikke dekort.

Erstatningsansvar
TEKNIQs medier er uden ansvar for tab eller skade, der påføres annoncøren som følge af fejl i
annoncen, forkert indrykningsdag eller manglende indrykning, ej heller for materiale modtaget
fra andre medier mv. TEKNIQs medier er uden ansvar for ulovlige, falske eller uretmæssigt
indrykkede annoncer.

Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til TEKNIQ senest 4 uger før indrykningsfristen.
Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale med
TEKNIQ.

Øvrige bestemmelser
TEKNIQ forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller
imod gældende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke der er tilknyttet betingelser om
tekstomtale, afvises. Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for
annoncørens regning øverst forsynes med ordet ”annonce” oven over en streg i hele annonces
bredde. For priser, særplacering og tekniske specifikationer henvises til medieplanerne for
Dansk VVS og Electra, som du finder på www.tekniq.dk
Der tages forbehold for trykfejl.
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