Kontrakt m. Pensionistkortet indgået den

/

2014

.

Nedenstående virksomhed indgår hermed kontrakt om profilannonce annoncering på Pensionistkortets
hjemmeside www.pensionistkortet.dk.
Kontrakten omfatter opsætning af en unik profilannonce, som består af en unik logo annonce, en unik
profilunderside og/eller et profilannonce abonnement på www.pensionistkortet.dk.
Når du underskriver kontrakten og indsender dit materiale, godkender du samtidig betingelser og vilkår for
aftalen om profilannoncering på Pensionistkortet.dk
Din ordre består af en profilannonce på www.pensionistkortet.dk , som indeholder en pensionistrabat til alle
pensionister og/eller eksklusivt til Pensionistkortets medlemmer.
a.
b.
c.
d.

Smal
medium abonnement
Large abonnement
X-large abonnement

pris engang
pris pr. år
pris pr. år
pris pr. år

1.000 kr.
1.000 kr.
3.000 kr.
6.000 kr.

Vælg dit produkt og udfyld din pris i alt

______________________kr.

Ønsker du ekstra produkter eller har du spørgsmål, så kontakt venligst Pensionistkortet på
mail info@pensionistkortet.dk eller på telefon 2233 0909

Udfyld skemaet herunder:

Virksomhedens navn:

Adresse, post nr. og by

Virksomhedens cvr.nr.
Telefon nr.
Virksomhedens hjemmeside
Mail:
Virksomhedens kontaktperson:
OBS - Skal udfyldes!
Pensionistkort Rabatten / fordelen
Godkendelse

Materiale må hentes og bruges fra vores hjemmeside til annoncen
Ja ___x____ nej ___________ sæt kryds

Område:

Vælg den kommune og kategori, hvor din profil annonce skal vises:

Hele landet

_____ (sæt kryds)

kommuner

(præcisér hvilke):

kategori

(præcisér hvilke):
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Betingelser
- Som samarbejdspartner og annoncør på www.pensionistkortet.,dk er du forpligtet til at afgive korrekte
oplysninger til Pensionistkortet.
- Såfremt der sker ændringer i forhold til det aftalte, skal du give Pensionistkortet besked hurtigst muligt.
- Du har ligeledes pligt til at informere dine medarbejdere om tilbuddet samt opsætte Pensionistkortets
mærkat synligt i din virksomhed.
- Profilannonceabonnementet medium/large/ X-large er årsabonnementer, der forsætter, indtil de opsiges.
- Kunden kan enten selv levere en færdig tekst eller Pensionistkortets webansvarlige kan udarbejde en tekst
taget direkte fra kundens egen hjemmeside
- Logo og evt. billeder, 390px x 180px, leveres som eps eller jpg fil.
- Såfremt annoncøren ikke leverer et logo, indsættes annoncørens navn med hvid skrift(Century Gothic) på
mørk baggrund.
- Annoncen har plads til max. 5 ekstra billeder med en max. højde på 1000 pixels samlet.
- En profilannonce sættes op i en fast skabelon, som ikke kan afviges
- Annoncen opsættes, sendes til gennemsyn på mail.
- Prisen inkluderer korrektur af annoncen op til 2 gange indenfor 2 dage, hvorefter annoncen uploades til
nettet.
- Label til butik medsendes 1. faktura.
- Pris for ændringer af Profilannoncens tekst og billedmateriale, efter godkendt korrektur – 500 kr. pr.
påbegyndt 30 min.

Vilkår:
- Prisen inkluderer annoncering, i henhold til produktvalg, som beskrevet i kontakten
- Prisen inkluderer opsætning af profilannoncen ved indgåelsen af aftalen
- Prisen for opsætning inkluderer ikke nogen form for billedbehandling eller udarbejdelse af logo
- Evt. billedbehandling, billedfrilæggelse, udarbejdelse af logo m.m. kan bestilles og faktureres separat.
- Billedbehandling og/eller ændringer af Profilannoncens tekst og billedmateriale efter godkendt korrektur,
faktureres med 500 kr. pr. påbegyndt 30 min.
- faktura sendes elektronisk – gebyr pålægges, hvis fysisk faktura ønskes
- Prisstigninger kan ske med 1 måneds varsel
- Opsigelsesvarsel sker med løbende måned + 30 dage
- Uddybning af vilkår og betingelser kan ses på http://www.pensionistkortet.dk/annonceringsbetingelser
- Alle priser er ex. moms
Vi takker for ordren
Dato

/

- 2014

Kundens underskrift ________________________________________________ ________________________________
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