
Materialspecifikationer 

Materialinlämning

Annonsmaterialet måste levereras minst tre arbetsdagar före publicering. Detta mejlas 
till adoperations@schibsted.se. Vid byte av annons meddelas ovanstående via mejl minst 
två arbetsdagar i förväg. För mer info: http://annonswebb.schibsted.se/ 

Inkludera följande obligatoriska uppgifter vid materialinlämning: 

 - Ordernummer - URL dit annonsen skall länkas 
 - Kund / Annonsör - Bokad placering 
 - Annonsperiod - Kontaktperson 

Sent material

Vid uteblivet eller sent inkommet material, d.v.s. material oss tillhanda efter respektive 
annonsperiods start, debiteras 100% av totalbeloppet. När material inkommer senare än 
tre arbetsdagar före publicering kan inte Adoperations garantera att kampanjen kommer 
upp i tid. Om så sker, debiteras även 
annonsören 100 % av totalbeloppet. I övrigt gäller TU:s villkor.

Avbokning 
Vid avbokning senare än tio arbetsdagar innan kampanjstart förbehåller sig Schibsted 
rätten att debitera 50% av totalbeloppet. Vid avbokning senare än fem arbetsdagar innan 
kampanjstart, förbehåller sig Schibsted rätten att 
debitera 100% av totalbeloppet. För Native gäller endast villkoret att Schibsted förbehål-
ler sig rätten att debitera 100% av totalbeloppet vid av/ombokning senare än fyrtio dagar 
innan kampanjstart. I övrigt gäller TU:s villkor.

Avbrott i kampanj 
Önskar annonsör av någon anledning pausa/stoppa kampanjen under tiden den är aktiv 
kommer annonsören fortsätta faktureras som vanligt. 
Ett tillfälligt avbrott på annonsörens begäran innebär att annonsören är 
fortsatt betalningsskyldig och berättigar ej kompensation. 

Kompensationsvillkor 
Utifrån TU:s riktlinjer för annonsering gäller följande kompensationsrutin vid underleve-
rans, för Schibsted: 

- I första hand med lika stort antal exponeringar på samma publicist,
kanal och produkt. 

- I andra hand för samma värde, på samma publicist,
kanal och annan produkt. 

- I tredje hand för samma värde, på samma publicist, 
annan kanal och produkt. 

Statistik och uppföljning 
Schibsted levererar följande statistik i samband med annonsering på våra sajter: 

- Antal exponeringar (impressions). 
- Antal gånger annonsen klickats på (länkningar/click through). 
- Antal gånger annonsen klickats på i förhållande 

till antalet exponeringar uttryckt i procent (CTR).  

I tillämpliga fall även: 

- In-screen impressions & Average duration. 

Som statistikunderlag använder Schibsted Appnexus. Vid information om leverans gäller 
Appnexus som referens.

Fakturainformation 
Schibsted fakturerar två gånger per månad på bokat värde. Fakturaperioden sträcker sig 
från 1-15 och 16-sista dagen i månaden. OBS! Byråkunder bör inkomma med PO-num-
mer innan fakturering. Vid utebliven betalning utgår en dröjsmålsränta på 8 % enligt 4 a 
§ i räntelagen. 
Vid fakturafrågor mejla till: salesops@schibsted.se

Villkor 

Vem som omfattas 
Den som inför annons på webbplats som kontrolleras av bolag i Schibsted-koncernen, 
dvs. av bolag som helt eller delvis ägs av Schibsted Sverige AB eller något av dess dot-
terbolag, förbinder sig att följa Schibsteds villkor för annonsering. Dessa villkor framgår 
nedan och gäller såväl annonsörer som mediabyråer, och annan som för egen eller 
annans räkning inför sådan annons (nedan gemensamt ”annonsör/annonsörer”). 

Den som anlitar underleverantör i syfte att exempelvis, men inte uteslutande, mäta 
resultatet av sådan annonsering, förbinder sig att tillse att underleverantören informeras 
om och följer dessa villkor. Annonsören svarar för underleverantörens agerande och 
underlåtenhet så som för sitt eget. 

Uppdaterade villkor 
Schibsted förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov och det åligger an-
nonsörer att hålla sig uppdaterad kring aktuella villkor. Vid större förändringar förbinder 
sig Schibsted att särskilt informera annonsören om dessa. 

Behandling av data (inkl. personuppgifter) 
För de fall annonsören kommer behandla data inom ramen för annonsering under detta 
avtal åtar sig annonsören att behandla sådana data i enlighet med gällande version av 
Schibsted Data Policy for Advertisers som finns tillgänglig på vår webbsida http://an-
nonswebb.schibsted.se/ vid var tid. 

För de fall annonsören förser Schibsted Sverige AB med personuppgifter (till exempel av-
seende kontaktpersoner hos annonsören) intygar annonsören att denne har laglig grund 
för att lämna ut sådana personuppgifter till Schibsted Sverige AB. Annonsören intygar 
även att dessa uppgifter får användas för de ändamål som anges i gällande version av 
Schibsted Data Policy for Advertisers som finns tillgänglig på vår webbsida http://an-
nonswebb.schibsted.se/ vid var tid. 

Sanktion vid överträdelse 
Överträdelse mot dessa villkor innebär även ett väsentligt avtalsbrott mot annonsavtal 
mellan annonsör och bolag i Schibsted-koncernen. Vid sådant väsentligt avtalsbrott, 
eller skälig misstanke om att sådant väsentligt avtalsbrott föreligger, äger Schibsted 
rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och kräva skadestånd för den direkta skada 
man åsamkas genom avtalsbrottet. Om avtalsbrottet skett uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet omfattas en rätt till skadestånd även för indirekta skador.

Annonsörens garantier och ansvar för annonseringen 
Annonsören garanterar att annonseringen och annonsinnehåll inte strider mot svensk 
lag, ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation eller andra vid var tid 
tillämpliga regler och föreskrifter för marknadsföring. Annonsören garanterar vidare att 
innehållet i annons samt de varor och/eller tjänster som marknadsförs inte gör intrång 
i annans upphovsrätt, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet samt att 
annons inte är av sådan art eller ges sådan utformning att den strider mot god sed eller 
sedvänja eller riskerar att väcka förargelse.

Annonsören garanterar att eventuella personer som kan identifieras i annons (exempelvis 
genom en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i 
annonseringen.

Om det enligt Schibsteds bedömning finns anledning att befara att annonseringen inte 
uppfyller de villkor som anges i denna punkt, har Schibsted rätt att neka eller avbryta 
publicering av annons.

Annonsören är skyldig att ersätta Schibsted och dess närstående bolag för all direkt och 
indirekt skada (inklusive ombudskostnader, avgifter och andra kostnader), som sådant 
bolag drabbas av till följd av att annonsering inte är förenlig med vad som anges i denna 
punkt.

Annonsören är ansvarig för samtliga annonser som publiceras i Schibsteds Kanaler och 
Schibsteds rätt att neka publicering ska inte tolkas som att det åligger Schibsted att 
granska annonser inför publicering eller att Schibsted på något sätt genom publicering in-
tygat att annons är förenlig med de krav som ställs i dessa allmänna villkor. Annonsörens 
skyldighet att ersätta Blocket enligt denna punkt gäller således även vid publicering av 
annons som Schibsted granskat utan att framställa invändningar. 

Om krav riktas mot Schibsted eller närstående bolag med anledning av en annons ska 
Schibsted informera annonsören därom. Annonsören ska på Schibsteds begäran, på egen 
bekostnad och i skälig omfattning, biträda Schibsted eller närstående bolag i hanteringen 
av krav med anledning av annonseringen.
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