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Information kring annonsering och annonsvillkor för enkelteknik.se 

Nedan följer de annonsvillkor som gäller för annonsering, annons- och materialformat samt 

inlämning och fakturering för webbplatsen enkelteknik.se. 

 

1. Generella villkor 

Annonser måste alltid ha en tydlig avsändare och får på inget sätt likna redaktionellt innehåll. 

Försäljning av annonsutrymme görs endast till annonsörer vars produkter/tjänster enkelteknik.se 

bedömer stämmer överens med den redaktionella inriktningen sajten har. Om annonser inte 

uppfyller dessa krav förbehåller vi oss rätten att neka annonssamarbete oavsett skede i processen. 

2. Format 

Filformat som accepteras är jpeg, jpg, png och gif. Maximal filstorlek per annonsenhet är 100kB. 

Rörliga moment i annonser får inte verka störande för övrigt sidinnehåll. Här görs en individuell 

bedömning på annonsnivå för respektive annons. 

3. Visning och undersidor 

Annonseringsmöjligheterna hos enkelteknik.se avser visning på webbplatsens artikelsidor. 

Undantaget detta är annonsenheter som visas i Sidebar, vilka visas på samtliga undersidor bortsett 

från Forum-avdelningen. Samt annonstyp Site Top, vilken visas på startsida samt övriga undersidor, 

inklusive Forum-avdelningen (desktop). 

För mer information kring besökarantal och statistik se enkelteknik.se/annonsering. 

4. Materialinlämning och fakturering 

Annonsmaterial skall levereras i färdigt skick till oss senast sju dagar innan kampanj startas, så vida 

ingen annan överenskommelse gjorts. 

 4.1 Betalning och fakturor 

Betalning för aktuell annonskampanj ska ha inkommit innan kampanjen startas. Om så inte är 

fallet förbehåller vi oss rätten att korta ned aktuell kampanj till dess att betalning inkommit. 

Ursprunglig pris enligt vår gällande prislista kvarstår i detta fall oavsett den slutgiltiga 

visningstiden för aktuell annonskampanj. 

 4.2 Försenat material och avbokningar 

Avbokning/Annullering av bokad annonskampanj får ej genomföras senare än sju dagar före 

materialinlämningsdag. I annat fall och om ingen annan överenskommelse gjorts förbehåller vi 

oss rätten att fakturera fullt pris enligt gällande prislista. 

Erhålles inget annonsmaterial inom avtalad tid förbehåller vi även här oss rätten att fakturera 

fullt belopp enligt gällande nuvarande prislista för överenskommen annonsperiod. 

 

http://www.enkelteknik.se/annonsering
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5. Reservationer 

Vi reserverar oss för nedanstående oförutsedda förändringar. 

 6.1 Pris- och annonsutrymmesförändringar 

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och förändringar i annonsutrymmen, storlekar 

etc. För helt uppdaterad pris- och annonsplatslista vänligen kontakta oss. 

 6.2 Vid oförutsedda händelser 

I fallet att händelser vi själva inte kan styra över inträffar, som påverkar tillgängligheten hos 

enkelteknik.se, kommer vi givetvis arbeta för att lösa sådana problem omgående. Med 

händelser vi själva inte kan styra över avses bland annat problem hos aktuellt webbhotell, 

överbelastningsattacker och annan typ av sabotage samt liknande oförutsedda och icke-

kontrollerbara situationer. 

Vid utebliven visningstid av annonser på grund av ovanstående och liknande händelser under 

en kortare period (upp till 2 timmar) utgår ingen kompensation från enkelteknik.se, då dessa 

situationer ligger utanför vår kontroll och istället måste tas hand om från tredje part. 

I händelse att webbplatsen (enkelteknik.se) saknar tillgänglighet och annonser ej kan visas 

under en längre tidsperiod (fler än 2 timmar) är vår intention att på ett mellan enkelteknik.se 

och annonsören överenskommet sätt kompensera för den uteblivna annonstiden. Hur denna 

kompensation ser ut diskuteras i detta fall mellan båda parter.  

6. Kontakt och förfrågningar 

För bokning av annonser vänligen använd följande e-post: 

E-post: info@enkelteknik.se 


