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Sesong CPT OP CPT PT

Sesong 1 182 227

Sesong 2 223 294

Sesong 3 241 315

Sesong 4 260 338

Sesong 5 282 368

Sesong 6 308 400

Kommentarer

• Pris beregnet per CPT 30 sekunder

• 1 GRP per 01.01.2021 er 45 320

CPT-priser 2021
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Aug
tom.
u32
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Sesong CPT 3,75 sek

Sesong 1 37

Sesong 2 48

Sesong 3 51

Sesong 4 55

Sesong 5 60

Sesong 6 65

Kommentarer

• Sesongene følger ratecard på GRP-reklame

• Bruttopriser er for 3,75 sekunder – dette gjelder hele døgnet

• Estimert fordeling hovedkanal/sjanger er 50/50, dog ingen garanti

• Estimert fordeling prime/off prime på hovedkanalen er 50/50, dog 
ingen garanti

• Annonsør leverer kun én versjon av vignetten – TV 2 voicer

RBS-spons 2021



Generelle 
betingelser

Sesonger

Sesong 1: januar, juli

Sesong 2: februar, august t.o.m. uke 32

Sesong 3: mars, desember

Sesong 4: november

Sesong 5: april, mai, august f.o.m. uke 33, oktober

Sesong 6: juni, september

Univers

CPT prisene er oppgitt i personer 10-79 år, med
filmlengde på̊ 30 sekunder.

Oppsummeringer blir foretatt i nasjonalt univers basert
på̊ universstørrelsen per 01.01.2021, som er 4 532 000
personer. TV 2 forbeholder seg retten til å endre
universtørrelsen i henhold til offisielle tall.

Avvikling

70 % av budsjettet avvikles mellom kl. 18.00 og 23.59.

30 % av budsjettet avvikles fra kl. 00.00 til 17.59.



TV 2s sjangerkanaler:

Inntil 30 % av annonsørens budsjett blir i 2020
avviklet på̊ TV 2s sjangerkanaler til avtalt snitt-
CPT, basert på̊ standard døgnfordeling.

Det er mulig å plassere hele budsjettet på̊ TV 2
hovedkanalen mot et plasseringstillegg på̊ 30 %.

Tidsforsinket TV-bruk:

TV 2s valuta er basert på̊ konsolidert rating fra
den offisielle seertallsundersøkelsen inntil 7
dager etter livesendingen. Det er kun avspilling i
NORMAL hastighet som registreres.
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Plassering først/sist:

20 % tillegg for garantert plassering først eller
sist i en reklameblokk.

Top and tail:

20 % tillegg for to filmplasseringer i én og
samme reklameblokk. Gjelder ikke først/sist.

Spesialplasseringer:

25 % tillegg for garanterte plasseringer rundt
spesielle program. 30 % tillegg for garanterte
plasseringer først/sist ved spesielle program.

Multispotter:

Reklamefilmer hvor to separate annonsører fra
ulike bransjer blir eksponert i samme reklame-
visning vil bli priset 20 % høyere enn frem-
forhandlet nettopris for annonsøren som blir
fakturert.
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Avbestillinger

Avbestillinger kan foretas inntil 4 uker før første
avtalte visning uten at det påløper gebyrer.
Kansellering av avtalte reklameinnslag, slik at
budsjettet endres for én og samme kampanje-
uke, er å betrakte som en avbestilling.

Ved avbestilling senere enn 4 uker før første
avtalte visning påløper gebyr etter følgende
satser:

• 4-2 uker: 60 % av avtalt kontraktsbeløp for
kampanjen.

• Mindre enn 2 uker: 90 % av avtalt
kontrakts-beløp for kampanjen.
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Filmlevering:

Senest 4 virkedager før første visning på vanlig
GRP og senest 8 virkedager før første visning på̊
GRP-spons.

Filmer leveres digitalt via våre til enhver tid
godkjente leverandører.

Endringer:

Annonsøren kan fritt endre kampanjen frem til
14 dager før første avtalte visning.

Ved endringer som foretas senere enn 14 dager
før kampanjestart påløper et gebyr på̊ 20 %.
Endrede filmlengder og flytting av avtalte
visninger innenfor en og samme periode
behandles som endringer etter dette punkt.
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Sekund Indeks

5 50

10 60

15 75

20 85

25 90

30 100

35 120

40 130

45 140

Sekund Indeks

50 160

55 180

60 200

70 225

80 250

90 280

120 370

150 460

180 500

Filmindeks 
2021


