
PRISER PR. 1.1. 2019
Excl. moms og eventuelt kommende ved lov bestemte skatter og 
afgifter.

NB! Annoncer, der måler 320 mm og derover, faktureres til 
fuld spaltehøjde på 365 mm.

TEKSTSIDEANNONCER
Uplaceret kr. pr. mm  8,10

INFORMATIONS- OG UDDANNELSESANNONCER
Information og uddannelse kr. pr. mm  8,10

JOB & ERHVERV
Erhverv kr. pr. mm  8,85
Særlige stillinger kr. pr. mm 10,85
Stat, Region og Kommune kr. pr. mm 10,85
Øvrige placeringer kr. pr. mm  8,85

RUBRIKANNONCER
Boligmarked kr. pr. mm  8,10
Motormarked kr. pr. mm  8,10
Servicesiden kr. pr. mm  8,10
Mad og vin kr. pr. mm  8,10
Rejs og fritid kr. pr. mm  8,10

SÆRPLACERINGER
Forside (Fast format) 1x75 mm kr.  2.115
Forside (Fast format) 2x75 mm kr.  4.230
Det kan forekomme, at der er omslag på avisen  
(kun én annoncør, men med avisens logo og tekst).
Omslag, 2 sider (side 1+2) kr.  65.000
Omslag, 4 sider (side 1+2, 2. sidste + bagside) kr.  97.000
Advertorials/Image, 1/1-side incl. tekst,
billeder og lay-out kr. 13.000
Bagside kr. pr. mm  12,60
Side 3 kr. pr. mm  11,60
Side 5 kr. pr. mm  11,15
Side 7 kr. pr. mm  10,25
Anden forlangt særplacering + 20%

NB! Mindste højde på særplacerede annoncer er 75 mm.  
Fast annoncehøjde på bagsiden er 180 mm.

FARVETILLÆG
Pris ved 1-4 farver (DP-farver) kr. pr. mm   2,03
Der ydes rabat på farve.

PRODUKTIONSTILLÆG
DTP-produktion kr. 0,60 pr. mm.
AD-produktion   kr. 0,95 pr. mm.

E·PAPERTILLÆG
Tekst kr. 100,- pr. annonce
Rubrik kr.   55,- pr. annonce

KREATIVE PRISER
Lay-out/rentegning af specialopgaver udføres 
til timepris kr. 940,-
- Eller efter tilbud.

Logo:
Idé-oplæg, rentegning og reproaftryk udføres efter tilbud.

Annoncefotos pr. billede kr. 495,-
Ved større specialopgaver efter tilbud

ADMINISTRATIONSTILLÆG kr. 40,-

GENTAGELSESRABAT
Ydes efter afgivelse af samlet indrykningsordre på en annonce, 
der uforandret skal gentages et antal gange.
2 - 5 gange uændret 5%
6 - 13 gange uændret 10%
14 - 26 gange uændret 15%
27 og fl. gange uændret 20%

Flerudgaverabat
Ved indrykning af samme annonce i samme uge i flere af 
Søndagsavisen’s regioner tilbydes alt efter indrykningens art 
forskellige rabatformer. - Ring og hør om mulighederne.

NB! Ovenstående rabatordninger kan ikke kombineres, men De 
er altid berettiget til den mest fordelagtige rabat.

INTERN FÆLLESRABAT 

INTERN FÆLLESRABAT 15%
Kan kombineres med gentagelsesrabat når samme annonce 
i samme eller to på hinanden følgende uger indrykkes i såvel 
Søndagsavisen Vestsjælland som i Uge Nyt/og eller Korsør 
Posten/Skælskør Avis.

REKLAMEBUREAUER
Sikkerhedsstillelse: Ved indrykning via nomineret reklame-
bureau, forudbetaling eller ved bankgaranti ydes sikkerheds-
godtgørelse på indrykningsprisen netto. 

Informationsformidling: Ved indrykning via nomineret rekla-
mebureau ydes informationsgodtgørelse til reklamebureauer på 
indrykningsprisen netto, dvs.: Pris minus rabat minus evt. mate-
rialegodtgørelse minus sikkerhedsgodtgørelse.

REKLAMATIONER
Reklamationer skal fremsættes senest 5 dage efter annoncens 
indrykning. Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart 
efter regningens modtagelse. Vestsjællandske Distriktsblade er 
uden ansvar for evt. tab annoncøren måtte lide som følge af 
trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning i anden 
uge end bestilt.
Fejl eller mangler ved annoncen, som ikke skyldes annon-
cøren eller dennes reklamebureau, vil efter Vestsjællandske 
Distriktsblades skøn over den eventuelle værdiforringelse blive 
godskrevet forholdsmæssigt. Godskrivelsen kan aldrig overstige 
det for annoncen fakturerede beløb.

NÆGTELSE AF INDRYKNING
Vestsjællandske Distriktsblade forbeholder sig ret til at nægte 
optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og 
bestemmelser, eller mod hensynet til læserne eller avisens 
interesse. Vestsjællandske Distriktsblade påtager sig dog intet 
ansvar for indrykning af annoncer, der er i strid med lovgiv-
ningen.

BETALINGSBETINGELSER
Den normale kredittid er netto kontant 14 dage efter  
indrykningsdato. For kontraktkunder og nominerede  
reklamebureauer i henhold til aftale/annonceoverenskomst. 
Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes en rente på  
1,5% pr. påbegyndt måned.
Ved udsendelse af betalingspåmindelse tillægges rykkergebyr  
på kr. 100,-.
Ved for sen betaling forbeholder avisen sig ret til at efter-
fakturere evt. opnåede rabatter. 
Alle priser er excl. moms.

TEKNISKE OPLYSNINGER
Format: Tabloid. Antal spalter: 6. Spaltebredde:
1 sp.  =    41 mm  ·   2 sp.  =    86 mm
3 sp.  =  131 mm  ·  4 sp.  =  176 mm
5 sp.  =  221 mm  · 6 sp.  =  266 mm

Spaltehøjde: 365 mm.

PRODUKTIONSSTANDARD
Færdigt materiale: Vestsjællandske Distriktsblade modtager  
færdigt materiale på følgende måder:

Elektronisk:
1. Ritzaus MedieNet

2.  Internet (e-mail) adresse: vd.salg@sn.dk

a) Farver skal være defineret som CMYK-farver.

b)  PDF-filer skal være trykklar - inkluderet højtopløste  
billeder og skrifter.

Fysisk: Kun ifølge aftale.

INDLEVERINGSFRISTER
Korrekturannoncer: Fredag kl. 12.00
Øvrige annoncer Mandag kl. 12.00
Færdigt materiale Tirsdag kl. 12.00

DISTRIBUTION
Torsdag/fredag med FK Distribution.

GEOGRAFISK DÆKNING
4180 Sorø, 4190 Munke Bjergby, 4200 Slagelse, 
4220 Korsør, 4230 Skælskør,  4241  Vemmelev, 
4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4261 Dalmose, 4270 Høng, 
4281 Gørlev, 4291 Ruds-Vedby, 4293 Dianalund.

TRYKOPLAG
53.000
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VESTSJÆLLAND

15%
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