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Villkor för köp av Adresserad Direktreklam 

Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) gäller för köp av Adresserad Direktreklam (hädanefter ”ADR”) från Svensk 
Företagsreklam AB, org. nr. 559253–9877 (hädanefter ”Ny Media”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”). 

Genom påskriven Orderbekräftelse accepterar du, i egenskap av köpare eller förmedlare av tjänsten (nedan ”Kunden”), 
att du godkänner Orderbekräftelsen och har tagit del av Villkoren och accepterat dessa. Syftet med Villkoren är att 
klargöra vilka skyldigheter Vi har gentemot Kunden samt att tydliggöra ansvaret och övriga villkor för den marknadsföring 
som köps av Oss. 

Förekommer avvikande villkor muntligen eller på någon annan handling så ska Orderbekräftelse och Villkoren gälla före 
dessa. Avvikelser från Villkoren ska framgå i Orderbekräftelsen under ”Särskilda villkor”. 

Vi tillhandahåller tjänster för distribution av marknadsmaterial, allmänt känt som ADR. På grund av tjänstens natur 
tillhandahålls tjänsten utan någon form av garanti avseende konvertering eller bekräftad leverans till mottagare. Tjänsten 
använder sig av uppgifter som sammanställts från källor som Vi vid sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Vi kan 
inte vid var tid garantera tillförlitligheten av källornas uppgifter eller fullständighet. Därpå kan det inte uteslutas att det 
förekommer brister i uppgifterna. 

Vi har som målsättning att tillhandahålla en högkvalitativ och komplett tjänst för ADR. I Vår tjänst för ADR ingår normalt 
framtagning av målgrupp och adresser, tryck av material, falsning, kuvertering, adressering, porto och leverans. Det 
åligger däremot Kunden att leverera design av det material (hädanefter ”Design”) som Vi ska använda för tryck av 
material. 

Kunden garanterar att Kunden är ett företag som innehar giltig F-skattsedel. 

Material och tekniska materialspecifikationer 
Dimensionerna för Designen framgår i Orderbekräftelsen. Designen ska i regel levereras till Ny Media som tryckfärdig 
PDF med 3 mm utfall och skärmärken och laddas upp på www.nymedia.se/material. Konto skapas kostnadsfritt på 
www.nymedia.se/registrera och inloggning sker på www.nymedia.se/logga-in. 
 

Ansvar och Skyldigheter 

Kunden ansvarar för att Design är Ny Media tillhanda 3 veckor innan planerat utskick. Försenad uppladdning kan 
resultera i att Designen inte hinner produceras i tid och att utskicket senareläggs. 

Ändring av Design för ”återkommande utskick” är normalt inte möjligt under avtalstiden då Vi vid ett tillfälle trycker 
material som är tänkt att räcka för hela avtalstiden. Saknas avtalat slutdatum trycker Vi material som är tänkt att räcka 3 
månader åt gången. För ändring av Design, vid avtal utan slutdatum, behöver detta meddelas 3 kalendermånader i 
förväg och vara Ny Media tillhanda 3 veckor innan planerat utskick med den nya Designen. Tillåter lagersaldot att göra 
ändring av Design tidigare än 3 månader har Kunden möjlighet att göra det. 

Om Kunden gör en beställning framåt i tiden är Kunden skyldig att slutföra sina åtaganden inom 90 dagar från signerad 
Orderbekräftelse om det inte finns ett specificerat ”planerat utskicksdatum”. Om det finns ett ”planerat utskicksdatum” är 
kunden skyldig att slutföra sina åtaganden inom 90 dagar från detta datum. I annat fall utgår Ny Medias åtagande. 

Ny Media förbehåller sig rätten att markera Kundens Design med Källa, Avsändare och Returadress. I övrigt vad avser 
innehåll hänvisar Ny Media till bestämmelserna i marknadsföringslagen, andra regler och god sed inom Annonsörens 
bransch och för aktuellt media. 

Pris 

Pris framgår i Orderbekräftelse från Ny Media. 

Vid köp av urval där faktiskt antal är osäkert, exempelvis vid månadsvis köp av ”samtliga nya företagare i Sverige” eller 
dylikt, styrs antalet utskick efter hur många som uppfyller kriterierna för urvalet för given tidsperiod. 

http://www.nymedia.se/material
https://nymedia.se/registrera/
https://nymedia.se/logga-in/
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Bindningstid och uppsägningstid 

Avtal vid “Engångsutskick” är gällande enligt datum som framgår av Orderbekräftelsen och upphör utan föregående 
uppsägning. 

Avtal vid “återkommande utskick” är gällande enligt startdatum, slutdatum och utskicksfrekvens som framgår av 
Orderbekräftelsen. Finns inget överenskommet slutdatum upphör tjänsten efter 3 kalendermånader från det att skriftlig 
uppsägning från Kunden har kommit Ny Media tillhanda. Även Ny Media äger rätt att avsluta tjänsten efter 3 
kalendermånader från det att skriftlig uppsägning från Ny Media har kommit Kunden tillhanda. 

Betalning 

Betalning sker av Kunden till Ny Media via faktura, som skickas ut med e-post utställd med 20 dagars betalningsvillkor. 
Fakturering sker direkt efter signerad Orderbekräftelse. 

Vad som gäller vid dröjsmål med betalning från Kunden framgår av fakturan. Påminnelseavgift om 450 kr kan tas ut vid 
mer än 10 arbetsdagars försening. 

Reklamation 

Kunden äger inte rätt att reklamera innehåll efter godkännande av korrektur. 

Leverans 

Adresserad direktreklam skickas ut via PostNord och CityMail. Vilken leverantör som används styrs av mottagarens 
postnummer. 

Rätt att vägra annons 

Ny Media har rätt att vägra material enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen varför Ny Media 
förbehåller sig rätten att vägra införa material. 

Äganderätt 

För sådant material som producerats av Ny Media på uppdrag av Kunden och som direkt betalas av Kunden, enligt 
fakturaunderlag, tillkommer äganderätten Kunden. Kunden äger dock aldrig rätt till överföring av uppgifter till enskilda 
mottagare, som Ny Media har framställt. 

För övrigt av Ny Media producerat material och ändringar av Kundens material som inte direkt betalas av Kunden, enligt 
fakturaunderlag, tillkommer äganderätten Ny Media. 

Force Majeure 

Part är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt avtalet förhindras, försvåras eller försenas 
till följd av omständigheter utanför Parts kontroll, exempelvis myndighetsåtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, 
översvämningar, andra naturkatastrofer även som alla omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Part, 
Parts leverantörer eller Parts verksamhet i allmänhet. Part är skyldig att, utan fördröjning, informera den andra Parten om 
förekomsten, längden och upphörandet av force majeure för att Part skall vara befriad från ansvar. 
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