GDK-sektionens avtal för annonser:

Avtalsvillkor för annonsering i produkter tillhandahållna av
GDK-sektionen (oktober 2015)
Tillämplighet
Villkoren gäller för avtal om köp mellan styrelsen för Grafisk Design och Kommunikation, org nr 8024354287, (GDK-sektionen) och kund (Företagets/organisationens namn) av införande av bildannons eller
textuppgift (gemensamt kallade Annons) och länkad information i de produkter som GDK-styrelsen vid var
tid tillhandahåller.

Publicering av beställd bildannons eller textuppgifter
GDK-sektionen ska publicera Annons på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas
överenskommelse (Avtalet).

Avtalets ingående
Publicering av Annons beställs på sätt som GDK-sektionen anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen ska
Avtalet anses ingånget när Kund gjort sin beställning och den har accepterats av GDK-sektionen.

Ändring av beställd bildannons eller textuppgift
Om Kunds egna förhållanden i form av namn, adress, telefonnummer eller annan identifikation ändras
efter ingånget avtal har Kund rätt att ändra motsvarande uppgifter i beställd Annons förutsatt att det inte
strider mot de etiska reglerna. Ändring publiceras snarast möjligt efter den tidpunkt den har meddelats
GDK-sektionen.

Pris och betalningsvillkor
Pris följer av GDK-sektionen vid var tid gällande prislista och anges exklusive
mervärdesskatt. Internetannonsering är befriad från reklamskatt.
Betalning ska vara GDK-sektionen tillhanda senast 30 kalenderdagar efter fakturadatum. Vid utebliven
betalning kommer Annons ej att publiceras (annons publiceras alltså efter betald faktura).

Faktureringsvillkor
Fakturering av annonsering på internet sker innan publicering.
Etiska regler för införande av bildannons eller textuppgift
Kund garanterar att beställd Annons är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans rättighet och
även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte innehåller osedligt eller
förargande material.

Ansvar för innehåll i bildannons eller textuppgift

Kund har ansvar för att de uppgifter och den information som lämnas i Annons och länkad information är
riktiga och inte strider mot lag. Kund är skyldig att ersätta skada som förorsakas GDK-sektionen genom att
kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

Fel
Med fel avses att publicering av Annons eller länkning avviker från Avtalet. GDK-sektionen ansvarar inte
för fel som beror på Kund eller något förhållande på dennes sida.

Avtalstid
Om ej särskild tid för Annons önskas av kund ligger Annonsen kvar i sex månader.

Avtalets upphörande
Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten åsidosätter sina skyldigheter
enligt Avtalet.

Proffs rätt att underlåta publicering
GDK-sektionen förbehåller sig rätten att underlåta att införa Annons om den inte är förenlig med Avtalets
etiska regler eller på annat sätt enligt GDK-sektionen bedömning är oetisk. Exempelvis genom uteblivet
arvode till tänkt målgrupp för annons.

Ändring av dessa villkor
GDK-sektionen har rätt att ändra dessa villkor en månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt
tillgängligt.

