
 

 

TV	2s	alminnelige	avtalevilkår	for	digital	reklame	
1. Forholdet	til	andre	avtaler	
Disse alminnelige vilkår gjelder såfremt annet ikke fremgår av bekreftet bestilling eller de 
spesielle vilkår. 

Avtalen her påvirker ikke andre avtaler mellom partene såfremt annet ikke direkte er avtalt.  

Eventuelle avtaler om tilleggsytelser/aktiviteter vil regelmessig kunne involvere 
rettigheter/rettighetsselskaper, produksjonsselskaper og personer som fremtrer eller deltar i 
produksjonen av prosjekter i/for TV 2. Dette er forhold TV 2 ikke kan påregnes å råde over. 
TV 2s eventuelle forpliktelser i denne henseende må således avtales skriftlig. (Dersom slik 
avtale ikke uttrykkelig er inngått kan man ikke påregne at TV 2 vil medvirke til, inngå 
etterfølgende avtaler eller avgi samtykke til slike tilleggsprosjekter). 

2. Publisering 
TV 2 forplikter seg til å gjøre reklamen tilgjengelig i løpet av kampanjeperioden, og sørge for 
at kampanjen oppnår det bestilte budsjett som angitt i spesielle vilkår/bekreftet bestilling. 
 
Dersom annet ikke fremgår av de spesielle vilkår/akseptert tilbud (Spesielle vilkår Vedlegg 
1), leveres publisering etter «Run By Station» prinsippet, eller eventuelt etter avtale om 
kampanjebestilling. 
 
Konkurrerende produkter kan forekomme i samme publikasjon/publisering.  
 
TV 2 skal om det ikke er avklart i de spesielle vilkår/bekreftet bestilling, fremlegge plan for 
plasseringen av reklame så langt frem i tid som praktisk mulig, hensyn tatt til de spesielle 
vilkår/bekreftet bestilling. 
 
3. Overlevering	og	underlevering	
3.1. Måling	og	rapportering	
TV 2’s annonsestyringssystem er til enhver tid gjeldende for måling og rapportering ved kjøp 
av kampanjer i TV 2’s digitale kanaler. 
 
3.2. Etterleveringer	
Dersom det er avtalt leveransevolumer eller andre registreringer, etterleveres eventuelle 
underleveranser i påfølgende tidsrom, eller hvis det ikke er mulig i påfølgende kampanje 
innenfor det aktuelle kalenderår.  

3.3. Tilbakemelding	om	underleveranse	
Annonsøren må gi tilbakemelding om eventuelle underleveranser som Annonsøren mener 
skal krediteres eller medføre fortsatt publisering straks dette oppdages.  
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4. Reklamens	form	og	innhold	
Annonsøren garanterer at reklamens innhold og form er i overensstemmelse med til 
enhver tid gjeldende lover, forskrifter og etiske reguleringer som gjelder de konkret 
leveranser, produkter og publiseringer samt at reklamen ikke vil kunne virke usømmelig 
eller støtende på allmennheten. 
TV 2 har i kraft av sitt redaksjonelle ansvar generell rett til å utsette eller stanse 
tilgjengeliggjøring av reklame. 
 
TV 2 kan herunder uten begrensning i retten til vederlag, og uten ansvar for TV 2, unnlate å 
vise reklameinnslag som rammes av lov- eller forskriftsfestede forbud eller av alminnelig 
aksepterte regler for god markedsføringsskikk 
 
Det vises til forbudene mot reklame for: 

- Tobakk og alkoholholdige drikker 
- Livssyn eller politisk budskap (i TV og audiovisuelle medietjenester) 
- Våpen eller modeller/leketøyutgaver av våpen 
-  Reseptbelagte medisiner 
-  Lotterier og pengespill som er underlagt reklameforbud 

og mot reklame som: 
- inneholder varemerke eller logo som benyttes i markedsføring av produkter som det 

er forbudt å reklamere for 
- er rase- eller kjønnsdiskriminerende 
- særlig rettet mot eller skadelig for barn 
- inneholder vold eller i utilbørlig grad viser sex 
- virker ærekrenkende eller krenker privatlivets fred 
- strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom,  
-  er urimelig i forhold til forbrukere eller  
- som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk 

 
TV 2 kan likeledes uten begrensning i retten til vederlag, og uten ansvar for TV 2, unnlate å 
vise:  
- Reklame for konkurrerende virksomhet dersom reklamen må anses i strid med god 

reklameskikk, herunder direkte eller indirekte oppfordrer TV 2s lesere/seere til å skifte 
mediekanal, endre medievaner eller trekker veksler på eller ikke i tilstrekkelig grad 
adskiller seg fra TV 2s redaksjonelle innhold 

- Reklame som ikke er levert i rett tid eller ikke oppfyller TV 2s tekniske spesifikasjoner. 
- Reklame med videoelementer som avviker i lengde fra bestillingen 
- Reklameinnslag som foranlediger inngrep fra offentlig myndighet 
 
5. Endringer	og	avbestillinger	
5.1. Endringer	
Annonsøren kan fritt endre kampanjen frem til 14 dager før første avtalte visning.  
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Ønskes bytte av materiell mer enn én gang i løpet av kampanjeperioden, skal dette 
avklares på forhånd. 
  
Med endring menes endret reklameformat/filmlengde, flytting av avtalte tilgjengeliggjøringer 
eller lignende. Dog slik at budsjettet opprettholdes for en og samme kampanjeuke.  
 
Ved endring av kampanjen senere enn 2 uker før første avtalte tilgjengeliggjøring påløper 
gebyrer etter følgende satser: 

- mindre enn 2 uker: 20 prosent av avtalt det avtalte beløp for kampanjen 

5.2. Avbestillinger	
Avbestillinger kan - dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt – bare skje etter skriftlig 
bekreftelse fra TV 2. 
 
Avbestillinger kan foretas inntil 4 uker før første avtalte tilgjengeliggjøring uten at gebyrer 
påløper. 
 
Kansellering av avtalte reklamepublisering, slik at budsjettet endres for en og samme 
kampanjeuke, er å betrakte som en avbestilling. 
 
Ved avbestilling senere enn 4 uker før første avtalte tilgjengeliggjøring påløper gebyr etter 
følgende satser: 

- 4-2 uker:  60 prosent av avtalt budsjett for kampanjen 
- mindre enn 2 uker: 90 prosent av avtalt budsjett for kampanjen 

 
6. Tekniske	spesifikasjoner	
Filer med reklame og følgeseddel må være levert til TV 2 overensstemmende med TV 2s 
tekniske spesifikasjoner, senest 4 virkedager før første avtalte tilgjengeliggjøringsdato.  
 
Ved forsinket levering, feil eller mangler ved filen er det Annonsøren som er økonomisk 
ansvarlig for den bestilte kampanje. Dette er da å anse som en avbestilling av planlagte 
tilgjengeliggjøringer som ligger inne i 4-dagers-vinduet eller til TV 2 publiserer reklamen. 
 
TV 2 vil om mulig kontrollere reklamens tekniske kvalitet og underrette Annonsøren om 
eventuelle mangler. TV 2 er likevel ikke ansvarlig dersom eventuelle mangler ikke blir 
oppdaget. 
 
7. Rettigheter	
Annonsøren garanterer at Annonsøren innehar alle nødvendige rettigheter for 
tilgjengeliggjøring av reklamen i TV 2s publiseringer. 
 



 

TV 2s alminnelige kontraktsvilkår for digital reklame, 2021-11-02 S. 4 / 6 

8. Skadesløsholdelse	
Annonsøren plikter å holde TV 2 og enhver annen som medvirker ved tilgjengeliggjøringen 
skadesløs for et hvert krav fra tredjemann eller ileggelse av gebyr som ilegges med 
grunnlag i reklamen. 
 
9. Betalingen,	Betalingsmislighold	
Fakturering skjer til Annonsøren. Dersom reklamebyrå eller mediebyrå har medundertegnet 
avtalen eller innlevert bestillingen, sendes fakturaen til reklame- eller mediebyrå hvis ikke 
annet er avtalt. 
 
Vederlaget forfaller til betaling før første avtalte tilgjengeliggjøringsdato.  Ved fakturering til 
mediebyrå med avtalt garantistillelse overfor TV 2, forfaller vederlaget til betaling 10 dager 
etter kampanjemånedens slutt.  
 
Ved for sen betaling påløper de til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenter pr. påbegynt 
måned. Dersom betaling ikke finner sted ved forfall, kan TV 2 nekte tilgjengeliggjøring uten 
at dette påvirker retten til vederlag.  Ved mislighold av en eller flere betalinger, forfaller alle 
TV 2s tilgodehavende overfor Annonsøren straks. 
 
10. Skade	på	digital	fil/publiseringsgrunnlag	mv	
Dersom Annonsørens filer blir påført skade etter levering til TV 2, er TV 2s ansvar begrenset 
til utgiftene til å fremstille ny kopi.  Ansvaret er dertil uansett begrenset til det beløp TV 2 
mottar for den aktuelle tilgjengeliggjøringen av reklamen. 
 
Filer eller publiseringsgrunnlag returneres ikke fra TV 2, men kan lagres elektronisk i en 
periode etter siste avtalte tilgjengeliggjøring, for bruk i eventuelle nye kampanjer. 
 
11. Mislighold,	ansvarsbegrensning	
TV 2 er uten ansvar for tap som måtte oppstå som følge av forsinket tilgjengeliggjøring, 
forstyrrelser eller utfall under tilgjengeliggjøringen, tilgjengeliggjøring av feil reklame eller 
andre feil som ikke skyldes TV 2.  
 
Foreligger feil fra TV 2s side, er TV 2s ansvar begrenset til ny tilgjengeliggjøring, eller 
dersom TV 2 tilbyr det, til refusjon av vederlaget for den tilgjengeliggjøring feilen knytter seg 
til. Uvesentlige utfall som ikke i vesentlig grad forringer kampanjen, gir ikke rett til ny 
tilgjengeliggjøring eller refusjon. 
 
Dersom publiseringsgrunnlag ikke blir levert rettidig eller leveres i en form som strider mot 
lov, forskrift, eller god skikk og dette ikke etter forholdene anses som vesentlig mislighold, 
kan TV 2 kreve alle dokumenterte meromkostninger (herunder merarbeid internt i TV 2) 
dekket. Det samme gjelder dersom vesentlig mislighold foreligger og TV 2 velger ikke å 
heve avtalen.  
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Dersom en av partene vesentlig misligholder avtalevilkårene eller det er skjellig grunn til å 
anta at slikt vesentlig mislighold vil oppstå, har den annen part rett til å heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning og kreve erstatning i henhold til alminnelige prinsipper om erstatning i 
kontraktsforhold. 
 
Om Annonsøren grunnet i, men ikke begrenset til, driftsforsinkelser eller –stans, innstilling 
av virksomhet, konkurs, kreditorers pågang eller lignende ikke kan nyttiggjøre seg 
bestillingen er dette Annonsørens ansvar; i slike tilfelle skjer ingen refusjon av innbetalt 
vederlag eller reduksjon i det avtalte beløp. 
 
12. Reklamasjonsfrist	
Annonsøren og dennes representant taper retten til å gjøre mislighold gjeldende dersom det 
ikke gir melding til TV 2 innen 15 dager etter tilgjengeliggjøringen. 
 
13. Taushetsplikt	
Partene plikter å bevare taushet om alle opplysninger vedrørende avtalevilkårene eller 
andre forhold vedrørende partenes virksomhet som de blir kjent med i tilknytning til 
avtaleforholdet, og som ikke er alminnelig kjent eller tilgjengelig for allmennheten.  
 
Informasjon kan ikke overlates til, gjøres kjent for eller lagres hos tredjemann, herunder 
eksterne tjenesteytere eller konsulenter, uten at de angjeldende personer hos denne ved 
skriftlig erklæring til Annonsøren/Annonsørens mediebyrå e.l. påtar seg samme forpliktelse 
til taushet. Informasjon gitt til tredjemann kan under ingen omstendighet lagres av denne i 
databaser e.l., til bruk ved andre oppdrag enn det taushetserklæringen er avlagt for. 

14. Ansvar	for	ordregiver	m.v.	
Avtalen inngås mellom TV 2 og Annonsøren. Blir bestillingen formidlet gjennom 
reklamebyrå, mediebyrå/formidler e.l. (ordregiver), innestår denne for oppfyllelse av alle 
Annonsørens plikter etter avtalen, herunder betalingsplikten. 

 
Ordregiver plikter å sørge for at Annonsøren blir bundet av de spesielle og alminnelige vilkår 
som følger av denne avtalen.  Ordregiver plikter å holde TV 2 skadesløs dersom 
Annonsøren bestrider at vilkår i denne avtalen kan gjøres gjeldende overfor Annonsøren. 
 
15. Endringsavtale	må	være	skriftlig	
Denne avtale kan bare endres ved skriftlig tilleggsavtale eller skriftlig bekreftelse fra TV 2. 
 
16. Force	majeure	
En part kan ikke holdes ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser i.h.h.t. denne 
avtalen dersom parten godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll, så 
som krig, jordskjelv, opprør, atomskade, svikt i telesambandet eller lignende som man ikke 
med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, eller unngå eller 
overvinne følgene av. 
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Den part som er ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser av årsaker som nevnt i 1. ledd, 
skal omgående underrette den andre part om dette. 
 
Dersom hindringen består i minst 2 måneder, har den annen part rett til å si opp avtalen i sin 
helhet. I et slikt tilfelle skal differansen mellom den andel av reklamevolumet som faktisk er 
sendt og den andel av den avtalte summen som faktisk er betalt, gjøres opp ved et kontant 
oppgjør mellom partene.  
 
17. Tvister	
Eventuelle tvister med utspring i avtaleforholdet som partene ikke løser gjennom drøftinger 
avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Bergen som verneting. 
 
18. Vedlegg	

• Tekniske spesifikasjoner 
• Vilkår for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer 


