Prislista 2016
PRIVATANNONSER

Privatannonser
Fyndet
5 rader inkl bild
Extra rader (max 10)

100:+20:-/rad

Loppis
Pris per rad		
Bild (tillval)

100:+50:-

Familj utan bild
Adoption, Förlovade, Tack, Vigsel,
Födda, Grattis, Dagens ros
Uppvaktning/Uppvaktning undanbedes
5 rader		
6–10 rader		
Extra rader		

200:300:+ 40:-/rad

Familj med bild
Grattis, Födda, Adopterade, Förlovade, Tack
			

1 SPALT

2 SPALTER

5 rader (<53 mm)
200:400:6–10 rader (53–69 mm) 300:600:11 rader (70 mm >)
+ 40:-/rad + 80 kr/rad
Bröllop, Jubilarer
Mini 34x68 mm
Mellan 70x68 mm
Maxi 70x138 mm

500:1 000:1 250:-

Övriga
privatannonser
Båtar, Djur, Motor (* bild tillval)
Bostad, Jobb, Personligt (ej bild)
Uppvaktning/Uppvaktning undanbedes
5 rader		
6–10 rader		
Extra rader		
* Bild tillval		

Grattis Elin på din
30-årsdag
Kramar från Lena,
Malin, Karin, Håkan,
Pär, Ola, Ann-Christin
och Anders.

Grattis Joel på din
4-årsdag
Kramar från Lena,
Malin, Karin, Håkan,
Pär, Ola, Ann-Christin
och Anders.

200:300:+ 40:-/rad
+ 50:-

Rabatter

Tillkommande avgifter

Privatannons exkl dödsannons
• 50% rabatt om du själv bokar din annons via
webben: hdsydsvenskan.se/annonsera
• 30% Stjärnkortsrabatt (vid bokning via mejl och
telefon)
• 50% repetitionsrabatt för införanden dag 2-6
(vid bokning vid ett och samma tillfälle)
Villkor: Rabatter dras på annonspriset. Ingen rabatt lämnas på
tilläggskostnader så som sättning, signatursvar och egen symbol.

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

Anna Hansson och
Erik Eriksson
Storkyrkan
den 09.01.2016.
Tack till alla!
FOTO: LOTTA LARSSON

För radannonser som tas emot via besök,
telefon eller brev
Scanning av bild 		
50:Sättning av annons		
50:Fakturaavgift 		
25:Påminnelseavgift på faktura 60:Svarsavgift (för signatursvar) 80:Alla annonser måste bokas senast k 14 två
arbetsdagar före införande. Vid storhelger
och röda dagar kan denna stopptid ändras.
Färg ingår i alla annonser om så önskas.
Alla priser är inkl moms.

Kontakta oss
Tel 040-93 44 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:
HDSydsvenskan 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 Sydsvenskan 205 05 Malmö.
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 Sydsvenskan. Vid bokningen måste aktuell polisanmälan medtas.
Endast en persons borttappade pass/annons. (Obs! Om det är en familj som annonsera så får fler annonser bokas)
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 040-93 44 00
Växel: Tel 040-28 12 00
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