FORRETNINGS
BETINGELSER PRINT
Nedenstående betingelser, med mindre andet er
udtrykkeligt aftalt, gældende for alle forretningsmæssige hverv, der vedrører Mediehuset Ingeniøren A/S (MI). Alle priser er ekskl. moms.
Reservationer
Annoncemateriale og kundekorrekturer skal være
modtaget af MI inden fastsatte ordredeadline.
Dette gælder desuden rettelser efter deadline
til allerede afsendt annoncemateriale. MI er ikke
forpligtet til at indrykke annoncen, uanset om bestillingen er modtaget/bekræftet eller ej. Kan en
bestilt placering ikke leveres, vil annoncen blive
placeret bedst muligt i forhold til det ønskede og
faktureres efter ny placering – dog aldrig dyrere
end bestilt.
Annullering
Annullering af annoncer skal ske til MI inden
ordredeadline. Annoncer, der annulleres efter
ordredeadline, vil blive faktureret 100 % af annoncens pris.
Fejl og reklamationer
Mediehuset Ingeniøren påtager sig intet ansvar for
fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med annoncørens angivelser. Ved fejl, som
annoncøren ikke er ansvarlig for, giver MI reduktion efter skøn af budskabets forringelse – dog
højst annoncens pris. Reklamationer skal være MI
i hænde senest fem arbejdsdage efter indrykning.
Trykkes en annonce flere gange med samme
fejl, ydes eventuel godtgørelse kun for den første
indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig, forsinket
eller manglende indrykning eller følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende.
Refundering
Sikkerhedsstillelse: Ved indrykning via
DRRB-nomineret reklame/mediabureau ydes 1%
godtgørelse af netto-indrykningsprisen.
Informationsgodtgørelse: Ved indrykning via
DRRB-nomineret reklame/mediabureau ydes 1%
godtgørelse af netto-indrykningsprisen.
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Lovgivning
Annoncøren er ansvarlig for, at indrykkede annoncer ikke strider mod gældende love og bestemmelser. MI påtager sig intet ansvar for eventuel
indrykning af ulovlige annoncer. MI forbeholder
sig endvidere retten til at afvise annoncer, der ikke
ønskes optaget.
Forbehold
Henvisning til andre medier, hvor tredjemand kan
købe reklameplads, accepteres ikke. Henvisning
til egne tryksager accepteres som et underordnet
budskab i annoncen. Annoncer, der kan forveksles med redaktionelt stof, skal forsynes med
mærkningen ’Annonce’. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke
benyttes. Vi anbefaler, at annoncen fremsendes til
godkendelse.
Jobannoncer defineres som annoncer med en
jobbeskrivelse og information omkring karrieremuligheder, hvor der opfordres til direkte handling. Dette gælder også annoncer, hvor tekst og/
eller billeder henviser til websider med jobs, og
der opfordres til indirekte handling. Jobannoncer
placeres på karrieresiderne, medmindre andet
udtrykkeligt aftales.
Ved annonceindrykning beholder MI ophavsretten til det producerede materiale. Kopi af færdigt
materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug og ikke til indrykning i andre
medier.
I forbindelse med salg forbeholder MI sig retten
til at beholde personoplysninger såsom e-mail,
med henblik på at sende relevant information og
tilbud til kunder. Det er dog til enhver tid muligt at
framelde sig disse e-mails ved at trykke ’afmeld’ i
pågældende e-mails.
MI forbeholder sig retten til når som helst, uden
varsel, at ændre disse forretningsbetingelser.
Tvister mellem MI og andre parter, som relaterer
sig til forretningsbestemmelserne, vil blive afgjort
ved dansk lovgivning. MI tager desuden forbehold
for eventuelle fejl og mangler som eksempelvis
prisændringer og tastefejl.
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FORRETNINGS
BETINGELSER ONLINE
Nedenstående bestemmelser er, med mindre
andet er udtrykkeligt aftalt, gældende for alle forretningsmæssige hverv, der vedrører Mediehuset
Ingeniøren A/S (MI). Alle priser er ekskl. moms.
Reservationer
Annoncemateriale skal være modtaget af MI 3
hverdage inden kampagnestart. Kan en bestilt
placering ikke leveres, vil annoncen blive placeret
bedst muligt i forhold til det ønskede og faktureres efter ny placering – dog aldrig dyrere end
bestilt.
Annullering
Annullering af annoncer skal ske til MI 14 hverdage
inden kampagnestart. Annoncer, der annulleres
efterfølgende vil blive faktureret 100% af annoncens pris.
Fejl og reklamationer
Mediehuset Ingeniøren påtager sig intet ansvar for
fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med annoncørens angivelser. Ved fejl, som
annoncøren ikke er ansvarlig for, giver MI reduktion efter skøn af budskabets forringelse – dog
højst annoncens pris. Reklamationer skal være MI
i hænde senest fem arbejdsdage efter indrykning.
Erstatningskrav for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning eller følger af sådanne fejl kan
ikke gøres gældende.
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Lovgivning
Annoncøren er ansvarlig for, at indrykkede annoncer ikke strider mod gældende love og bestemmelser. Mediehuset påtager sig intet ansvar for
eventuel indrykning af ulovlige annoncer. Mediehuset Ingeniøren forbeholder sig endvidere ret til
at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget.
Forbehold
Henvisning til andre medier, hvor tredjemand kan
købe reklameplads, accepteres ikke.
Ved annonceindrykning beholder MI ophavsretten til det producerede materiale. Kopi af færdigt
materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug og ikke til indrykning i andre
medier.
I forbindelse med salg forbeholder MI sig ret til
at beholde personoplysninger såsom e-mail,
med henblik på at sende relevant information og
tilbud til kunder. Det er dog til enhver tid muligt at
framelde sig disse e-mails ved at trykke ’afmeld’ i
pågældende e-mails.
MI forbeholder sig retten til når som helst, uden
varsel, at ændre disse forretningsbetingelser.
Tvister mellem MI og andre parter, som relaterer
sig til forretningsbestemmelserne, vil blive afgjort
ved dansk lovgivning. MI tager desuden forbehold
for eventuelle fejl og mangler som eksempelvis
prisændringer og tastefejl.

Refundering
Ud fra netto prisen ydes der følgende godtgørelser på bannerkampagner samt nyhedsbrevsindrykninger:
- Teknisk honorering: 4%
- Sikkerhedsstillelse: 1%
- Informationsgodtgørelse: 2%
På jobannoncer til jobfinder.dk ydes der 2% i godtgørelse.
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FORRETNINGSBETINGELSER
EVENTS & WEBINAR
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Annullering
Annullering af webinarer/event/udstillingssponsorater skal ske seneste 14 dage efter bestillingstidspunktet. I fald ydelsen bestilles 2 måneder før afviklingstidspunktet gælder 14 dages fortrydelsesfristen ikke. Bestillinger der annulleres efter ovenstående afbestillingsfrister, vil blive faktureret 100 % af
annoncens pris.
Fejl og reklamationer
Reklamationer skal være MI i hænde senest fem arbejdsdage efter afholdelse.
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