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Digital formidling
1. ANVENDELSE

8. BUTIKSADRESSER OG ÅBNINGSTIDER

Nedenstående betingelser finder anvendelse på enhver aftale med FK
Distribution om digital formidling og annoncering på minetilbud.dk og i apps
samt integration med og links til og fra minetilbud.dk og apps.

Både på web og i appen kan forbrugerne finde nærmeste butikker samt
åbningstider. Information om butikker og åbningstider skal leveres i ex
cel-format med en linje pr. butik, der indeholder evt. butiksnavn, adresse og
åbningstider. Driftsafdelingen kan udlevere skabelon til dette.

2. VARIGHED/OMFANG
Aftaler med FK Distribution om digital formidling indgås for en tidsperiode og
for et antal publikationer. Ved aftale om distribution i en tidsperiode omfatter
aftalen samtlige annoncørens publikationer, der distribueres fysisk og/eller
online i tidsperioden.

9. KONTAKTOPLYSNINGER TIL DRIFTSAFDELINGEN

Ved aftaler dækkende en tidsperiode er aftalen uopsigelig i denne periode.
Ved aftale om et antal læsninger eller et antal publikationer er aftalen
uopsigelig indtil antallet er nået.

Aftaler om digital formidling giver FK Distribution ret til at distribuere via
FK Distributions platforme, herunder - men ikke begrænset til – minetilbud.
dk´s nyhedsbreve, minetilbud.dk og minetilbud.dk´s apps. Samtidig må
FK Distribution distribuere via alle sine til enhver tid værende partneres
hjemmesider, nyhedsbreve, apps mv. med henblik på at skabe læsninger
af publikationerne.

3. OPGØRELSE AF LÆSNINGER
Der afregnes for alle læsninger foretaget på FKs platforme og via FKs sam
arbejdspartnere. Alle læsninger registreres i FKs CMS-system og opgøres
pr. publikation. Der sendes en faktura pr. publikation. Læsertallet opdateres
dagligt og kan følges via kundesiden.

4. PRISER OG BETALING
Der afregnes pr. afsluttet publikation med betalingsbetingelserne 14 dage
netto fra fakturadato. Køber skal betale kontant og kan således ikke helt eller
delvist tilbageholde købesummen eller foretage modregning. FK Distribution
har krav på morarente med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen,
indtil betalingen er erlagt fuldt ud. Priser opgives i danske kroner (DKK)
ekskl. moms.

5. INFORMATION OM FREMTIDIGE TILBUD OG TILBUDS
AVISER
For at kunne planlægge distributionen samt sikre at publikationer publiceres
rettidigt skal driften modtage en plan for kommende publikationer, gerne
for hele aftaleperioden.
Listen skal indeholde modtagelsesdato, publiceringsdato og fjernelsesdato.

6. LOGO
Logo skal sendes til fkonlinedrift@fk.dk senest sammen med første publikation.
Logo skal leveres i vektorgrafik som Photoshop-fil eller lignende.

7. LEVERING AF TILBUD/TILBUDSAVISER/KATALOGER
PDF’er med publikationer leveres på e-mail til fkonlinedrift@fk.dk. Hvis filen
er for stor til levering på e-mail, kontaktes driftsafdelingen.

E-mail:
Tlf. nummer:

fkonlinedrift@fk.dk
(+45) 4348 7518 eller (+45) 4348 7519

10. PUBLIKATIONER/ANNONCER

11. MARKEDSFØRING AF MINETILBUD.DK OG APPS
I forbindelse med markedsføring af minetilbud.dk og apps samt ved presse
omtale anvendes i nogle tilfælde skærmprint fra minetilbud.dk og apps. Ved
at annoncere hos FK Distribution accepteres, at logoer mv. kan optræde
på disse skærmprint.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE
FK Distribution er under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomiske tab
af nogen art som følge af publiceringsfejl, uanset om sådanne eventuelle fejl
skyldes fejl begået hos FK Distribution, herunder, men ikke begrænset til, for
sen eller for tidlig publicering eller fjernelse af publikationer, servernedbrud
eller andre driftsforstyrrelser af FK Distributions platforme, fejl i priser eller
tekster i publikationer.
FK Distribution er ikke ansvarlig for indholdet af kundens publikationer, men
forbeholder sig ret til at afvise publikationer, der ikke overholder lovgivningen
eller kan være stødende for forbrugerne.

13. LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er undergivet dansk ret, dog ikke dansk international privat ret.
Værneting for enhver tvist mellem Kunden og FK vedrørende aftalen og
ydelser leveret i henhold til aftalen, er København Byret eller Østre Landsret,
såfremt sagen kan anlægges ved landsretten.
Krav mod FK Distribution forældes 3 år efter forsendelsens indlevering til
distribution, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen
afbrydes ved anlæg af retssag.

For at der kan garanteres rettidig publicering, skal publikationer leveres
senest 4 arbejdsdage før publicering. Hvis der skal links på produkterne,
er fristen for levering af publikation og linkoplysninger 8 arbejdsdage før
publicering.
Leveringsform: 	Samlet PDF på e-mail, siderne i PDF’en er fortløbende
enkeltsider, hvor siderne har ens dimensioner.
Kvalitet:
DPI på mindst 72
Størrelse:
Maks. 100 MB
Fonte:
Skal være embedded
E-mail:
fkonlinedrift@fk.dk

FK Distribution A/S | Bredebjergvej 6 · 2630 Taastrup · T: 4343 9900 | Blomstervej 56 · 8381 Tilst · T: 8628 8900 | fk.dk
													

Gældende pr 01.01.2020

