Prislista 2017
DÖDSANNONSER

Dödsannonser
Pris
Mån–sön

31:-/mm

Färgsymbol ingår i priset

Priser för tjänster
Sättning av annons

300:-/st

Inscanning/bearbetning
av symbol		
300:-/st

Annonsbokningstider
Bokning sker via mail eller post.
Bokning sker senast två arbetsdagar innan
införande, senast kl 14.00
Ska vi producera annonsen ser vi gärna att
både bokning och manus är oss tillhanda 5
arbetsdagar innan införande.
Bokning sker till: bokning@hdsydsvenskan.se
Alla priser är inkl moms.

Allas vår

Anders
Andersson

Vår älskade

* 30 november 1999
† 16 januari 2016

Karl Karlsson

har lämnat oss alldeles
för hastigt i outsäglig
sorg och saknad

* 17.6.1930
† 4.1.2016

Pappa, mamma,
mormor, farfar, Nisse, övrigt släkt och vänner
Öppna din dörr
och säg att du vill ha mig här
Säg att du inom dig bär
bara kärlekens röst
Och jag ska öppna min dörr
och ge dig varje dag igen
Leva här för sanningen
Låt mig bli den som först öppnar din dörr
15 DÖD SMÅ VERSALER

Ceremonin äger rum
torsdag 30 november 2015
i Sankt Helgons Kyrka
i Småstaden.
Vit klädsel. Blommor undanbedes.
Stort tack till personalen på
Linelyckan.

har i dag lämnat oss
i djup sorg
Sonny
Barbro och Sven-Erik
Lennart och Eva
Barnbarnen
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Var rätt Du tänkt,
vad Du i kärlek vill
Vad skönt Du drömt,
kan ej av tiden härjas
Det är en skörd som
undan honom bärgas
Ty den hör evighetens
rike till

Till minne av

Anna
Andersson
* 12.3.1924
† 4.1.2015
Ett år av saknad
Lennart, Lena,
Viktor, Mia, Carla,
Håkan, Pia
Släkt och många
vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet
Efter akten inbjudes till
en minnesstund på
Eslövs Gästgivaregård.

Vi bokningen av din annons erbjuder vi också möjligheten
att annonsera i Sydsvenskan.

Kontakta oss
Tel 040-28 18 00
Växel: Tel 040-28 12 00
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Annonsvillkor för privatpersoner
Viktiga upplysningar:
Privatannonser är endast öppet för annonsering för privat bruk. För privatannonser gäller max 1 vara per annons.
Annonsgranskning:
HD förbehåller sig rätten att korrigera språkliga fel och felstavade ord samt avböja annons.
Foton under rubriken Det ska vi fira får ej vara otillbörliga
Tidningen inför inte annonser som uppmanar eller hänvisar till annonsering i andra medier, ex www-adresser.
Tidningen förbehåller sig rätten att inte publicera annonser som är av affärsmässig karaktär.
Annonser för tillfällig affärsverksamhet t.ex. garageförsäljning, uppköp av dödsbon och delar av hem, självplockning,
försäljning av bär, frukt, växter, ved, julgranar m.m. samt erbjudande av tjänster hänvisas till företagsannonser.
Alla motorfordon annonseras under avdelningen Motor.
Alla djur annonseras under avdelningen Djur.
Särskilda regler för annonsering av dödsannonser gäller:
Boknings av dödsfall, dödsfall tack samt inmemorian ska alltid ske via mail eller post – inte via telefon.
dodsfall@hdsydsvenskan.se, Privatannons Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
Dödsannonser följer tidningens mallar och skall innefatta för- och efternamn.
Särskilda regler för annonsering av djur gäller:
Vi har bestämt oss för att följa organisationernas Sveraks (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKKs
(Svenska Kennelklubben) rekommendationer att inte sälja kattungar yngre än 12 veckor eller hundvalpar yngre
än 8 veckor samt att ett pris på minst 500 kronor per katt och 1000 kronor per hund måste stå med i annonsen.
Försäljning av pitbull och varghybrider är inte tillåtet och ej heller att skänka bort kattungar.
Vid förfrågan måste en hundannonsör kunna delge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall
registrering ej hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges. Importerade hundar får
inte säljas. Vid annonsering av rovdjur och/eller zoologiska djur som kräver tillstånd från Jordbruksverket måste
tillståndet (inklusive nummer) anges i annonsen. Här kan du läsa mer om jordbruksverkets regler.
Särskilda regler för annonsering av borttappat pass gäller:
Dessa annonser kan endast bokas i receptionen på HD. Vid bokningen måste aktuell polisanmälan medtas.
Endast en persons borttappade pass/annons. (Obs! Om det är en familj som annonsera så får boka fler annonser)
Annonsen måste bokas tre dagar i följd i tidningen, denna annons har då ett specialpris.
Betalningsvillkor för privatpersoner:
Samtliga privatannonser betalas i samband med bokningen, med kort (VISA/MasterCard).
Vid återbetalning av beställda och betalade annonser, där texten inte överensstämmer med våra villkor,
avdrages en administrationsavgift på 40 kronor (inkl. moms) från den inbetalda summan.
Reklamationer:
Reklamationer mot införda annonser ska göras inom 8 dagar.
Tidningen är utan ansvar för ev skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.

Kontakta oss
Tel 040-28 18 00
Växel: Tel 040-28 12 00
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