Avtal om annonsering i Radio Bohuslän
¨
____________________________________________ Kontraktsdatum:

____________________________________________ Längd
(annonsperiod):

_________________________________________________________________________
Kund:

_________________________________________________________________________
Juridiskt namn:

_________________________________________________________________________
Org.nr:

_________________________________________________________________________
Faktureringsadress:

_________________________________________________________________________
Postnummer och Ort

_________________________________________________________________________
Telefon

_________________________________________________________________________
E-post

Avtal om annonsering i Radio Bohuslän
Längd på annonsering
Längd på införanden

Prisindex

5s

35
()

10s

60
()

15s

75
()

20s

100
()

25s

125
()

30s

150
()

35s

175
()

Per ytterligare 5s intervall 25 Längd:______s

Antal införanden dygn
() 2

() 4

() 8

()10

()12

()16

()32

Produktioner:
Egenproducerad
Svensk Radioreklam
Nymark Produktion
Nordblom media

Ja/Nej
0 kr
1 500 kr
4 000 kr
2 000 kr

()
()
()
()

Övrigt
RDS text 16 tecken per månad
(inkl blank)
Länk på hemsida:

2 000 kr/station/månad
500 kr/månad

()
()

Avtal om annonsering i Radio Bohuslän
AVTALSVILLKOR
Avtalets omfattning.
Detta avtal reglerar endast Radio Bohusläns annonsutrymme ”lufthyra” Tjänsten reklamproduktion omfattas ej av detta avtal utan
regleras separat.
Annonseringsperioden påbörjas 10 arbetsdagar efter detta avtalets datum. Faktura från Radio Bohuslän kommer av administrativ
tekniska skäl i anslutning till kontrakts datum. Detta påverkar inte annonseringsperioden.
Kunden har från och med detta avtals datum förbundit sig att säkerställa att radioreklamen är färdig senast inom tio (10)
arbetsdagar för att leverans skall ske till Radio Bohuslän. Om Radio Bohuslän ej
har erhållit kundens radioreklam inom tio arbetsdagar kommer varje dag som överstiger kundens utsatta tidsfrist att dras av från
kundens totala annonseringsperiod.
Uppsägning och skäl för bestridande
Avbokningar och ändringar av annonser i Radio Bohuslän skall ske inom 5 dagar(arbetsdagar) från och med avtals datum.
Hävande av avtal eller förändringar av det undertecknade avtalet skall göras skriftligen till Uddevalla Media. Detta skall ske via
mail eller post senast 8 dagar efter kontraktsdatum. Uppsägning/Bestridande kan endast handläggas av Uddevalla media.
Bestridande som skickas till t ex. ombud (fakturabolag etc.) gills i detta avtal ej. Anmärkningar
mot införda annonser och fakturor skall göras inom 8 dagar.
Exempel 1
Om kunden har tecknat ett tremånadersavtal och radioreklamen levereras till Radio Bohuslän 30 dagar efter avtalets datum
kommer 16 dagar att dras av från kundens totala annonseringsperiod. Kunden erhåller ej någon kompensation från Radio
Bohuslän i detta fall.
Exempel 2
Kunden har tecknat avtal med Radio Bohuslän. Kunden bestrider fakturan som är baserat på avtalet, med hänvisning till att ”varan
inte har blivit levererad”
Avtalet är i detta fall giltigt, eftersom avtalet tydligt påpekar att faktura kommer i anslutning till avtalsdatum. Varans leverans är
samma sak som bokning som sker efter 8 dagar då kontraktet träder i kraft.
Exempel 3
Kunden har tecknat avtal med Radio Bohuslän. Kunden bestrider fakturan som är baserat på avtalet, med hänvisning till att
”Kunden inte har fått kontakt med ett produktionsbolag eller Uddevalla Medias reklamproducent”
Avtalet är giltigt eftersom det tydligt åligger kunden att sörja för att produktionen kommer Radio Bohuslän tillhanda innan
annonstidens start.
Exempel 4
Kunden har tecknat avtal med Radio Bohuslän. Kunden bestrider fakturan som är baserat på avtalet, med hänvisning till att
”kunden inte har tid eller lust att vidhålla avtalet”
Kunden har alltid rätt att inom 8 dagar häva köpet. Om det föreligger synnerliga skäl, kan Uddevalla media gå med på att häva
avtalet inom 14 dagar efter kontraktsdatum. Tid därefter medger ej. Om kunden har kommit i ekonomiskt trångmål, kan Uddevalla
Media gå med på en särskild lösning inom köpeskillingens totala ram.
Exempel 5
Kunden har tecknat avtal med Radio Bohuslän. Kunden bestrider fakturan som är baserat på avtalet, till fakturabolag.
Detta förfarande anses inte giltigt. Avtalet mellan Radio Bohuslän och ett fakturabolag, innefattar bara rätten att hantera fakturor,
ej avtal. Bestridandet är därför ej giltigt eftersom det inte har skickats
till kundens avtalspart, Radio Bohuslän. Ej heller utgör kopior av bestridandet giltigt skäl, eftersom Radio Bohuslän inte har fått
originalet.
Adressuppgifter finns på Radio Bohusläns hemsida. www.radiobohuslan.se

Avtal om annonsering i Radio Bohuslän
Uppsägningstider:
Kunden har rätt att ensidigt säga upp avtalet. Uppsägningstiden är beroende på avtalets längd. Uppsägningstiden är följande:

Annonsperiod

Uppsägningstid

0-30 dagar

8 dagar

30 - 90 dagar

30 dagar

3-6 månader

60 dagar

6-12 månader

90 dagar

Löpande 90 dagar
Sid 2 av 3

Exempel
Kunden har ett avtal med Radio Bohuslän under 12 månader. Kunden väljer att säga upp avtalet 1 månad efter
kontraktsdatum. Avtalet upphör därför att gälla fyra månader efter kontraktsdatum.
Vid fel på sändning av radioreklam eller annan orsak som innebär att kundens införande inte går enligt avtal skall
kunden kompenseras enligt principen 2.1.
Princip 2.1 Kunden kompenseras genom att erhålla dubbel kompensation av den sändningstid som har uteblivit på
grund av tekniska fel. Kompensationen ges i form av sändningstid av radioreklam.
Exempel:
Vid utebliven radioreklam under 1 dag erhåller kunden 2 dagar radioreklam som kompensation.
Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad.
Aviseringsavgift tillkommer på varje faktura med kr. 40:-.
Vid ändring av faktureringsintervall efter avtalets tecknande tillkommer de ovan specificerade tilläggsavgifterna,
samt en hanteringskostnad, f.n. 1500 kr.
Vid ändring av införandets längd efter kontraktets undertecknade, tillkommer en kostnad enligt gällande index + en
hanteringskostnad f.n. 975 kr.
Ex. Kunden har avtalat att införandets längd skall vara 20 sekunder. Pris 5000 kr (detta pris är ett exempel och inte
på något sätt verkligt förankrat) Kunden debiteras då Men införandets längd från
produktionsbolaget är 25 sekunder. Kunden debiteras då ett tillägg på (5000 kr X 1,5) - 5000 kr det vill säga 2500 kr
+ hanteringsavgift på 975 kr. Det vill säga totalt 3 475 kr + moms. Summan debiteras på separat faktura.
Samtliga kunder genomgår sedvanlig kreditprövning. Om kunden ej är kreditvärdig äger Radio Bohuslän rätten att
erhålla förskottsbetalning på hela köpesumman innan sändningstiden börjar.

Säljare och kund har tagit del av avtalsvillkoren och godkänner genom sin underskrift
detta avtal.
Vid annonsering i Radio Bohuslän
tillkommer lagstadgad upphovsrättsavgift (STIM) med 15 %.
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Kundens uppg.

Säljarens uppg.
Bohus Media
Org.nr 651116-5570
Nya Strandgatan 10
45331 Lysekil

________________________________________
Datum och plats

________________________________________
Firmatecknare

_____________________________________

________________________________________
Namnförtydligande

_____________________________________
Krister Samuelsson
Radio Bohuslän

Ilja Medvedevas

