
 

                 Annonseavtale 
 

 
Annonsør:            Orgnr:       
 
Adresse:                

 
Postnr:                     Poststed:                                                              

          
 

 

Annonsestørrelse: B x H i mm:    Annonsepris: 
    Pris eks. mva. 

   1/1 side 226 x 312     Kr. 10.500 
   2/3-side 149 x 312     Kr.   7.300 
   1/2-side 226 x 154     Kr.   5.750 
   1/3-side 149 x 154     Kr.   4.200 
   1/5-side 149 x 102     Kr.   3.000 
   1/6-side 149 x 77     Kr.   2.300 
   1/12-side 72,5 x 80     Kr.   1.200 
   Spalteannonse: 

       Spaltebredde er 72,5 mm 
Spalter:    1     2     3 
 
Høyde i mm: ……… 

    Kr. 15 pr. spaltemillimeter 
 
    Kr. ………  

   Annonseutforming      Faktureres etter medgått tid, se nedenfor 
 
 

Vi forbeholder oss retten til å endre høyde og bredde innen samme format dersom dette er praktisk nødvendig i forhold til 
utforming av sidene. Egne priser gjelder ved bistand til utforming av annonsen der annonsen ikke leveres trykk-klar. 
 

Samlet pris kr:         eks. mva. 
 

        den               /              2019 
 

 
               

for Olsokavisa        for Annonsør 
(Olsok i Tolga, org.nr. 993 229 547) 
    

 

Ved underskrift av denne avtalen aksepteres nedenstående betingelser 
 

 

Denne avtalen sendes Olsok i Tolga pr. epost til info@olsokitolga.no 
Ferdig trykk-klar annonse eller materiell for annonseutforming skal sendes pr. epost til avisa@olsokitolga.no 

 
Materiellfrist er fredag 31.05.2019 

 
Annonsemateriell skal leveres i digitalt format dersom annet ikke er avtalt. 

Ta kontakt med Ingrafo på telefon 62 11 71 99 dersom du har spørsmål om annonseutforming, innlevering av materiell, mm.  
 

Egne priser gjelder for bistand til utforming: Arbeidet utføres etter timesats kr. 800. Minstesats for utforming er kr. 200.  
Ved fakturering av beløp under kr. 1.000 påløper en faktureringskostnad på kr. 20. 

  
Denne avtalen legges til grunn ved fakturering. Ved kansellering av denne avtalen etter materiellfristen eller mangel på innsendt 

annonseunderlag forbeholder Olsok i Tolga seg retten til å fakturere hele eller eventuelt deler av det avtale beløpet for å dekke kostnader 
som har påløpt eller påløper og/eller tap som måtte oppstå som følge av kanselleringen. Alle beløp oppgitt i denne avtalen er uten mva. 

  
 


