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A/S Vestsjællandske Distriktsblade 

PRISER PR. 1.1. 2020
Priserne gælder for én placering og er ekskl. moms.

BANNERANNONCERING PC & TABLET
Banner Format Pris
Topbanner .................930x180 pixels................. kr. pr. md. 3.450,-
Hovedbanner ............300x250 pixels................. kr. pr. md. 2.950,-
Bundbanner ...............930x180 pixels................. kr. pr. md. 2.400,-
Overlay .......................1920x70 pixels.......................På forespørgsel
Skyskraber ..................160x600 pixels.......................På forespørgsel
Follow ..........................160x600 pixels.......................På forespørgsel

KAMPAGNEPRISER PC & TABLET
Spar op til 33%
Topbanner 930x180 pixels  .............3 mdr. kr.  7.350,-
Hovedbanner 300x250 pixels...............3 mdr. kr.  6.000,-
Bundbanner 930x180 pixels  .............3 mdr. kr.  4.500,-

ANDRE ONLINEPRODUKTER PC & TABLET
Logolink ......................190x110 pixels...................  kr. pr. år 2.750,-
Print2Web - tilkøb over 201 mm. ...................... kr. pr. uge 295,-
Print2Web - tilkøb op til 200 mm. ...................... kr. pr. uge 149,-
Epaper - an. str. over 201 mm. ............................................ kr.149,-
Epaper - ann. str. op til 200 mm. ........................................  kr.  79,-

LEVERING AF FÆRDIGT BANNERMATERIALE
 Statisk Animeret
Bannerformat JPG, PNG og GIF HTML og GIF
Vægt  100 kb. pr. format 100 kb. pr. format
Video  Mouseover m. 1 sekunds forsinkelse, skal 

kunne stoppes.
Lyd Samme betingelser som ovenstående
Materiale leveres til E-mail: vd.salg@sn.dk senest 2 hverdage 
før kampagnestart.

LEVERING AF MATERIALE TIL 
KORREKTURANNONCER
Materiale leveres til E-mail: vd.salg@sn.dk senest 5 hverdage 
før kampagnestart

BANNERANNONCERING MOBIL
Banner Format Pris
Topbanner .................300x250 pixels................. kr. pr. md. 3.450,-
Hovedbanner ............300x250 pixels................. kr. pr. md. 2.950,-
Bundbanner ...............300x250 pixels................. kr. pr. md. 2.400,-
Overlay .......................320x70 pixels .........................På forespørgsel
Mobil top ....................320x160 pixels.......................På forespørgsel
Mobil mega ................320x320 pixels.......................På forespørgsel

KAMPAGNEPRISER MOBIL
Spar op til 33%
Topbanner  .............300x250 pixels............... 3 mdr. kr.  7.350,-
Hovedbanner  ........300x250 pixels............... 3 mdr. kr.  6.000,-
Bundbanner  ...........300x250 pixels............... 3 mdr. kr.  4.500,-

På alle top-, hoved- og bundbannerplaceringer køres op til max  
7 kampagner i rotation

PRODUKTIONSTILLÆG
Statisk banner ...........alle formater ...................... kr. pr. stk.   990,-
HTML5 banner .........alle formater ......................kr. pr. stk. 1.410,-
CMS banner...............alle formater ......................kr. pr. stk. 4.900,-

REKLAMEBUREAUER
Ved indrykning via nomineret reklamebureau ydes der efter 
aftale med FDIM 4% materialegodtgørelse, 2% informations-
godtgørelse og 1% godtgørelse for sikkerhedsstillelse på ind-
rykningsprisen netto. 

REKLAMATIONER
Reklamationer skal fremsættes senest 5 dage efter kampagnens 
start. Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter 
regningens modtagelse.
Vestsjællandske Distriktsblade er uden ansvar for evt. tab 
annoncøren måtte lide, som følge af fejl, 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 lovgivnin-
gen.

BETALINGSBETINGELSER
Den normale kredittid er netto kontant 14 dage efter indryk-

ningsdato. For kontraktkunder og nominerede reklamebureau-
er 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 efterfaktu-
rere evt. opnåede rabatter. 
Alle fakturaer tillægges et administrationstillæg på kr. 45,-
Alle priser er ekskl. moms.

For yderligere information kontakt
Nickolaj O’Connor
Salgs- og onlinechef
Mail: nickolaj.oconnor@sn.dk
Mobil: 8888 4240


