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Annoncematerialet bedes afleveret som pdf-fil på www.annonceupload.dk
GARANTI – ONLINE
Der gives ingen leveringsgaranti for eksponeringer eller
permissions. Der krediteres forholdsvist for evt. underleverance.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Formater:
Pdf-filer skal have korrekt format (til kant) samt skæremærker. Halv- og kvartsidesannoncer skal holde sig
inden for magasinets format. Dobbeltsideannoncer leveres som 2 enkeltsider. Billedet forskydes 2,5 mm i
hver side ved ryggen. Alle formater er til kant-formater, tekst, logoer e.l. skal placeres minimum 9 mm fra
beskæringen.
Billeder og farver:
Alle gråtone- og 4-farve-billeder skal have en opløsning på 300 DPI. Bitmapbilleder skal have en opløsning på mindst 600 DPI. Billeder kan JPEG-komprimeres i højeste kvalitet. Alle billeder og farver i annoncen skal være defineret i CMYK med en maks. totalsværtning på 310 % til heatsetrotation og 340 %
til arktryk (ingen spotcolor). For at opnå optimal farvelighed skal vores ICC-profil benyttes - find den på
www.benjamin.dk / annoncer / booking & materiale.
Skrifter:
Alle fonte, der er brugt i dokumentet, logoer, eps-filer m.m. inkluderes i den færdige pdf-fil.
Trykkvalitet:
For at sikre korrekt gengivelse skal vi modtage et color proof af annoncen ved deadline, i modsat fald
bortfalder reklamationsretten. Forlaget påtager sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser i farvegengivelsen.

ANNULLERING
Annulleringsfristen er 14 dage inden materialefristen.
Annullering af reserverede eller bestilte ordrer senere
end den pågældende udgaves annulleringsfrist debiteres
med 50 % af den aftalte nettopris.
BILAGSBLADE
Der ydes ét bilagsblad pr. indrykning, som vedlægges
fakturaen. Ekstra eksemplarer debiteres.
DEBITERING
Annoncerne debiteres til de på indrykningsdagen gældende priser. Betingelsen for opnåelse af de i prislisten
anførte rabatter er, at samtlige bestilte annoncer indrykkes. Evt. fakturerede rabatter efterdebiteres, hvis
afvigelse finder sted.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Therese Gunni, telefon: 5374 5508 eller mail: thereseg@benjamin.dk
Nina Bøg Madsen, telefon: 5374 5560 eller mail: ninabm@benjamin.dk.

GODTGØRELSE
Print:
1,5 % informationsgodtgørelse, 1 % ved sikkerhedsstillelse eller forudbetaling
Online:
4 % teknisk honorering, 2 % informationsgodtgørelse,
1 % sikkerhedsstillelse

ONLINE ANNONCEMATERIALE
Annoncemateriale skal følge FDIM’s specifikationer for annoncemateriale. Se disse på www.fdim.dk under
retningslinier/formater. Materialet skal leveres via mail: adon@benjamin.dk.
INDSTIK
Vi kan tilbyde mange muligheder for indstik: løst indstik, indhæftet og indlimet indstik, påklæbning,
vareprøve (løst eller påklæbet). Priserne beregnes efter indstikkets vægt, dog min. 10 g. Indstikkets pris
er afhængig af oplagets størrelse. Der tillægges altid porto på abonnementsandelen efter postvæsenets
takster.

VÆRNETINGSBESTEMMELSE
Eventuel tvist behandles i henhold til dansk lovgivning.
Retssag, der måtte opstå som følge af nærværende
kontraktforhold, skal altid uanset beløb anlægges ved
Københavns Byret. Denne værnetingsbestemmelse er
gældende uanset retsplejelovens almindelige værnetingsbestemmelser.

ANNONCEKONTROL
Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der strider mod gældende lovgivning eller på anden måde er
uønskede. Annoncer, der ifølge vores skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes med ordet
”annonce”.
FEJL & RETTELSER
Rettelser til originalmaterialet skal ske senest ved materialedeadline. Vi påtager os intet ansvar for indtelefonerede rettelser. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor vi er uden skyld i fejlens
opståen ej heller i forbindelse med fejl ved udveksling af annoncemateriale. Ved aflevering af færdigt
materiale ydes der ved fejl ingen reduktion i annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til specifikationerne beskrevet under annoncematerialeafsnittet på denne side. Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 14 dage efter annoncens indrykning

kontakt os
Benjamin Media
Finsensvej 6d
2000 Frederiksberg
www.benjamin.dk
Tlf.: +45 7022 0255
Fax: +45 7022 0256

NB! Der tages forbehold for fejl i prislisten.

