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Villkor för annonsering i Ny Media Tidningar 

Ny Media Sverige AB, (“Ny Media”) org.nr. 559254–9371, Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm står bland annat 
bakom tidningarna Nyföretagsamhet, Hundguiden och Villaguiden. 

Genom påskriven Orderbekräftelse accepterar du (”Annonsören”) Ny Medias Allmänna villkor - Tidningar (”Allmänna 
villkor”) för annonsering i Ny Medias tidningar, som följer nedan. Med beteckningen ”Part” avses antingen Ny Media eller 
Annonsören. Avvikelser från Allmänna villkor framgår i Orderbekräftelsen. 

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

Annonsmaterial och tekniska materialspecifikationer

Det åligger Annonsören att producera och leverera annonsmaterial i god tid innan deadline för nästa upplaga. Datum 
finns tillgängligt på www.nymedia.se/material senast 14 dagar från deadline. Detta är sista datum för slutgiltig inlämning 
annonsmaterial och godkännande av uppslag innan tidningen går till tryck och det är således rekommenderat att lämna 
annonsmaterial med minst 3 dagars marginal om man önskar få hela uppslaget för korrektur innan deadline. 

Missad deadline för nya Annonsörer kan resultera i att tidningen går till tryck utan Annonsörens annonsmaterial och att 
man ändå faktureras enligt Orderbekräftelsen. Missad deadline för befintliga Annonsörer kan resultera i att det nya 
annonsmaterialet inte går till tryck, och att tidigare inlämnat annonsmaterial används. Önskar Annonsörer inte att ändra 
sitt annonsmaterial behöver detta inte meddelas, då används tidigare inlämnat annonsmaterial. 

Dimensionerna för annonsen framgår i Orderbekräftelsen. Annonsmaterialet ska i regel levereras 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. Annonsören har alltid rätt att uppdatera sitt 
innehåll mellan upplagorna. Uppdateringen kostar 1 500 kr per tillfälle. 

Ansvar och Skyldigheter

Annonsören ansvarar för att dennes annonsmaterial är Ny Media tillhanda i enlighet med de tidsramar som anges i 
Allmänna villkor och på www.nymedia.se/material. 

Ny Media förbehåller sig rätten att annonsmarkera Annonsörens annonsmaterial. 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 Orderbekräftelsen från Ny Media. 

Bindningstid och Uppsägningstid

Ny Media tillämpar 0 månaders bindningstid och 3 kalendermånaders uppsägningstid. 

Uppsägning, oavsett Part, bekräftas skriftligt via e-post. 

Betalning

Betalning sker av Annonsören till Ny Media via faktura, som skickas ut med e-post utställd med 20 dagars 
betalningsvillkor. Fakturering sker normalt i början av varje månad och avser föregående månad. 

Vad som gäller vid dröjsmål med betalning från Annonsören framgår av fakturan. Påminnelseavgift om 450 kr kan tas ut 
vid mer än 10 arbetsdagars försening. Vid upprepade förseningar äger Ny Media rätt att säga upp Annonsören utan 
uppsägningstid. 
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Reklamation 

Annonsören äger inte rätt att reklamera innehåll efter deadline för gällande upplaga. 

Mottagare och Antal tidningar som faktureras 

Varje enskild tidning har till syfte att skickas till olika målgrupper enligt nedan. 

• Förälder 2.0 – nyblivna föräldrar i Sverige 
• Hundguiden – nyblivna hundägare i Sverige 
• Nyföretagsamhet – nyblivna företagare i Sverige 
• Villaguiden – nyblivna villaägare i Sverige 
• Äntligen 18 – nyblivna 18-åringar i Sverige. 

Ny Medias har som målsättning att skicka hem ett exemplar av respektive tidning till samtliga individer inom dess 
målgrupp, i genomsnitt 14 dagar från registrerad händelse. Ny Media gör sitt yttersta för att nå samtliga individer inom 
respektive målgrupp, även om 100% täckning inte kan garanteras. 

Ny Media fakturerar endast Annonsör för faktiskt utskickade tidningar och tidningar som säljs via återförsäljare. 

Annonsörer i Nyföretagsamhet faktureras ytterligare 450 tidningar per månad för att kunna sprida tidningen på fler sätt, 
såsom exempelvis utdelning av tidningen på mässor. 

Ny Media förbehåller sig rätten att pausa utskick av en tidning om den blir dyrare att producera än vad intäkterna tillåter, 
eller om material akut behöver korrigeras. Vid en sådan paus faktureras inte Annonsör för uteblivet skickade tidningar 
och om betalning skett i förskott återbetalas summan motsvarande för uteblivet skickade tidningar. 

Leverans 

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

Rätt att vägra annons 

Ansvarig utgivare har rätt att vägra införande av annonsmaterial enligt tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen varför Ny Media förbehåller sig rätten att vägra införa annonsmaterial. 

Äganderätt 

För sådant annonsmaterial som producerats av Ny Media på uppdrag av Annonsör och som betalats av Annonsör enligt 
fakturaunderlag tillkommer äganderätten Annonsör. 

För övrigt av Ny Media producerat annonsmaterial och ändringar av Annonsörs annonsmaterial som inte betalats av 
Annonsör 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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