
försäljningsvillkor  

Försäljningsvillkor för dw media (ocr nr: 969721-7090) 
Allt producerat material som publiceras på dw media hemsidor ska följa de etiska och moraliska 
regler  
(Se Allmänna användarvillkor på våra sajter på www.dwmedia.nu) samt får inte förespråk 
användande av alkohol  
(annat än klass i då annonserna ska segmenteras mot medlemmar i åldern 18+), tobak etc.  
dw media förebehåller sig rätten att neka kommersiella budskap som strider mot företagets allmänna 
villkor  
eller på annat vis strider mot svensk lag. Material som innehåller sådan eller som bryter mot lagen 
om  
upphovsrätt står Annonsören ansvarig för. DW Media (fortsättningsvis namngivet dw media) 
förebehålla  
sig rätten att inte publicera sådant material på våra sajter. dw media förebehåller sig även rätten att 
enbart publicera  
annonsmaterial som är producerat i enlighet med dw media produktspecifikstioner.  
I de fall då annonsmaterial används som inte finns med i dw media prislista (Så kan ni komma med 
offert)  
är Annonsören ansvarig för att annonsen tekniskt fungerar på våra sajter och med aktuellt 
annonshanterningssyem. 
Ingen återbetalning sker. Totalsumma faktureras vid kampanjstart.  
Betalningsvillkor 20 dagar netto.  
Dröjsmålsränta debiteras med 10% per månad. Samtliga priser är Inkl moms.  
Minsta ordervärde 1.000 kr.  

Vid eventuell avbokning ska betalning ske i enlighet med Orderbekräftelse enligt nedanstående 
skala: 
- Avbokning från att orderbekräftelsen godkänts: 25% av ordervärdet 
- Avbokning inom 5 arbetsdagar före kampanjstart: 45% av ordervärdet 
- Avbokning inom 2 arbetsdagar före kampanjstart: 90% av ordervärdet 
För produktion eller andra av köparen beställda tjänster debiteras vid alla tillfällen 100% av 
ordervärdet relaterat till den tjänsten.  

Annonsmaterial ska vara marknad@dwmedia.nu tillhanda minst 3 arbetsdagar före kampanjstart för 
att dw  
media ska kunna garantera kampanjstart enligt Orderbekräftelse. 
Underlag (Bilder, texter, information mm) som krävs från annonsör då dw media skall producera, 
implementera eller programmera skall leverars i angivet format och vara   

dw media tillhands senast det datum som anges i överenskommen produktionsplan. Om så inte sker 
garantrar inte 
dw media bokad kampanjstart utan denna kan då komma att flyttas framåt i tiden utifrån leverans 
och beroende på 
dw media övriga beläggning. Statistikrapport skickas 2 arbetsdagar efter kampanjstart samt 2 
arbetsdagar efter kampanjavslut.
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