Leveringsvilkår for aviser til abonnenter
1. Hva kan sendes
Minst 250 aviser pr innlevering/ordre. Færre kan leveres inn når det betales for 250 sendinger.
Minimumsantallet gjelder samlet for adresserte og unavna enkeltaviser til abonnenter.
Enkeltavis til abonnenter
Regelmessig distribusjon av aviser fra samme avsender (utgiver) til samme mottakere
(abonnenter). Innleveringsfrekvens må minimum være én gang per uke i minst 45 av årets
uker. Aviser kan ikke inneholde individuelle meddelelser. Vi skiller mellom adresserte og
unavna enkeltaviser:
•

Adressert til abonnenter
Avisene leveres inn med abonnentens navn, postadresse og leveringskode (tildeles av
Kvikkas AS) trykket direkte på avisen. Abonnentenes navn og adresse skal også
overføres elektronisk til Kvikkas senest 2 uker før oppstart.

•

Unavna aviser
Aviser til definerte distribusjonsområder kan etter nærmere avtale leveres inn unavna.
Abonnentenes navn og adresse overføres elektronisk til Kvikkas senest 2 uker før
oppstart.

Løssalgspakning til utsalgssted (butikk/kiosk/kommisjonær)
Avtales spesielt.

2. Formater, mål og vekt
Avis kan bestå av én eller flere seksjoner, bilag og/eller innstikk. Disse skal være lagt i
hverandre med seksjon 1 ytterst. Seksjoner, bilag og innstikk betraktes som del av avisen og
inngår i enhetsvekt. Seksjoner, bilag og innstikk kan ikke ha større ytre mål enn sendingens
seksjon/del 1, og må legges inn i avisen slik at den enkelt kan brettes/falses før
postkasselegging.
•
•
•

Maksimumsmål: Lengde 45 cm, bredde 35 cm og tykkelse 7 cm
Minimumsmål: Lengde 9 cm og bredde 14 cm
Vekt: Inntil 2 kg pr sending

3. Priser
Aviser til abonnenter prises som Regionaldistribusjon. Prisen er sammensatt av følgende
hovedkomponenter:
•
•
•

Pris per stykk pluss pris per kilo i to vektklasser for enkeltaviser.
Ved innlevering av færre enn 250 sendinger faktureres det for minimumsantall.
Destinasjon: Norge, innenfor fastsatt dekningsområde.
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Gjelder fra 05.11.2016
Vektklasse 1
0 – 165 gram

Pris pr sending
Minst 250 stykk pr
innlevering

Vektklasse 2
166 – 2000 gram

Norge

Pris pr stk

Pris pr kg

Pris pr stk

Pris pr kg

Regionaldistribusjon

2,30

15,00

2,70

15,00

4. Kundeavtale og avisplan
Det må inngås skriftlig avtale mellom kunde (utgiver) og Kvikkas AS minst 3 uker før
distribusjonsstart. I avtalen skal det bl.a. angis tittel(er) som omfattes av avtalen. Denne skal
være lik tittel som fremgår av avisens forside.
Ved avtaleinngåelse (minst 2 uker før distribusjonsstart) skal kunden registrere én avisplan
(abonnentliste) per tittel med utfyllende opplysninger. Avisplanen brukes bl.a. til Kvikkas
distribusjonsplanlegging og som delgrunnlag for fakturering.
Kunden er ansvarlig for at abonnementslister for aviser som skal leveres lørdag, lastes opp i
Kvikkas sin portal for avisdistribusjon senest fredag kl 12:00. Filformat i henhold til Kvikkas’ til
enhver tid gjeldene retningslinjer.
Kunden har ansvar for at avisene (både unavna og navnet) leveres regionale
innleveringspunkter i henhold til leveringsvilkår.
For å sikre korrekt og effektiv distribusjon skal alle navnede aviser påføres et
leveringsnummer, dette leveringsnummeret vil bli påført innsendte mottakerfiler. De som man
ikke vil få treff på vil bli lagt inn med et eget «fiktivt» leveringsnummer for første utdeling, men
vil bli oppdatert innen onsdag påfølgende uke – slik at neste forsendelse kan skje med riktig
leveringsnummer.

5. Adressering
Adressert - påført abonnentens navn og leveringsadresse
Korrekt adressering med abonnentens navn og adresse (gatenavn/nr eller stedsnavn), samt
leveringskode sikrer at avisene kommer frem til rett mottaker i rett tid. Abonnementenes navn
og leveringsadresser overføres til Kvikkas i avtalt filformat, i henhold til gjeldende frister.
Abonnementsdata må inneholde abonnentenes fornavn, etternavn og fullstendig postadresse
(postnummer/sted kan etter avtale utelates).
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Navn og adresse skal stå på lys bakgrunn, på forsiden og på samme sted på alle
aviseksemplarer. Det kan brukes klebeetikett eller trykkes direkte på avisen. Navn og adresse
skal vende ut når avisen er falset. Bokstavene må være tydelige og ikke flyte i hverandre.

Unavna - uten abonnentens navn og leveringsadresse
Abonnementenes navn og leveringsadresser overføres til Kvikkas i avtalt filformat, i henhold til
gjeldende frister. Abonnementsdata må inneholde abonnentenes fornavn, etternavn og
fullstendig postadresse.
Endringer i abonnementslisten, tilgang og avgang, må overføres i avtalt filformat senest kl.
12:00 dagen før distribusjon. Mottak av data fra avisene utover egen opplasting faktureres
videre til den enkelte avis.
Aviser til abonnenter med postboksadresse må alltid påføres navn og adresse (inkludert
postboksnummer).

Retur.
Retur.
Av miljøhensyn vil Kvikkas ikke returnere aviser, men etter avtale med avisutgiver rapportere
avvik digitalt.

6. Vilkår for sortering, pakking
pakking og merking av aviser
Aviser må ved innlevering til Kvikkas alltid være forhåndssortert og pakket i bunter etter
følgende hovedprinsipper:
•

Navnede aviser for distribusjon til abonnenter i Norge, skal pakkes etter Kvikkas sin til
enhver tid gjeldende rutestruktur.

•

Aviser uten påført navn og leveringsadresse (unavnet avis), skal pakkes i egne bunter
og må ikke sampakkes i bunt med adresserte aviser.

Øverst i hver bunt skal det plasseres et toppark, som nærmere angir avistittel samt hvor og
hvordan bunten skal sorteres og fremsendes i Kvikkas sitt distribusjonssystem.

7. Bestilling/ordreregistrering
Distribusjon av aviser til abonnenter bestilles elektronisk.

8. Innleveringssted og –frist
Avisene skal leveres til avtalte distribusjonsenheter etter følgende tidsfrister:
Alternativ

Innleveringssted

Innleveringsfrist

Regionaldistribusjon

Ved avtalte innleveringssted

Senest klokken 00:30 på
utleveringsdag

Oversikt over til enhver tids gjeldende regionale innleveringspunkter finnes på
www.kvikkas.no.
Annen innleveringsfrist må alltid forhåndsavtales.
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Bortfall av leveringsplikt
Dersom avisene ikke leveres fastsatte regionale innleveringspunkter innen angitt frist, plikter
ikke Kvikkas å distribuere etter denne avtale.
Plikten til å distribuere bortfaller også i de tilfeller hvor distribusjon ikke lar seg gjennomføre
uten fare for skade og uhell på personell og/eller utstyr som følge av ekstreme værforhold eller
andre ekstraordinære forhold som er til hindre for trygg og sikker distribusjon.

Ordrebekreftelse og veieeksemplar
Ordrebekreftelse kan være fraktbrev eller utskrift av ordreseddel, og skal leveres til avtalt
hovedinnleveringssted sammen med ett veieeksemplar av avisen.

9. Distribusjon
Aviser til abonnenter distribueres innen kl 17:00 på omdelingsdag.

10. Generelle betingelser
Kvikkas AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og produktvilkår etter
forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i
pris- og produktvilkår offentliggjøres på www.kvikkas.no.
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