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TV 2s alminnelige kontraktsvilkår for visning av 
TV-reklame digitalt 

 
 
1. Definisjoner 
 
Følgende definisjoner er lagt til grunn: 
 
1. Brutto NOK kontraktssum før fradrag av volumrabatt og 

provisjoner 
 
2. Netto NOK kontraktssum etter volumrabatt 

(beregningsgrunnlaget for (eventuelle) 
provisjoner). 

 
3. Netto netto NOK kontraktssum etter volumrabatt og (eventuelle) 

provisjoner. 
 
4. CPT-pris Cost per thousand. CPT-prisen fastsettes normalt 

ut fra volumrabatt og filmlengde.  
 
2. 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). 
 
 
3. Visning 
 
TV 2 forplikter seg til å vise reklameinnslagene i løpet av kampanjeperioden, 
og sørge for at kampanjen oppnår det bestilte budsjett som angitt i 
bestillingen.   
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TV 2s valuta for digital TV-reklame er visninger. 
 
Oppstår det avvik mellom bestilte og leverte visninger, er det antall visninger 
som skal legges til grunn for beregningen av TV 2s vederlag. 
 
Beregningene gjøres etter «Run By Station»-prinsippet, med mindre annet er 
avtalt. 
 
4. Overlevering og underlevering 
 
TV 2s sendeplaner for annonsene vil være dynamiske for å sikre en fullverdig 
levering av det angitte kampanjebudsjett. 
 
TV 2s annonsestyringssystem er til enhver tid gjeldende for måling og 
rapportering ved kjøp av kampanjer i TV 2s digitale kanaler. 
 
Eventuelle underleveranser leveres i påfølgende kampanje, dersom TV 2 har 
ledig kapasitet til dette. TV 2 forbeholder seg retten til å motregne eventuelle 
underleveranser, mot eventuelle overleveranser innenfor avtaleperioden.  
 
Underleveranser på mindre enn 5% krediteres ikke. 
 
Underleveringer kompenseres heller ikke der annonsøren har kampanjer som 
er tidsbegrenset nedad til 3 dager pr. uke eller mindre.  
 
TV 2 må få tilbakemelding om eventuelle underleveranser som skal 
krediteres, innen 4 uker etter kampanjeslutt.  
 
5. Reklamens innhold og form 
 
Annonsøren garanterer at reklamens innhold og form er i 
overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og 
etiske reguleringer som gjelder de konkret leveranser, produkter og 
publiseringer samt at reklameinnslaget ikke vil kunne virke usømmelig eller 
støtende på allmennheten. 
 
6. Utsettelse og stansing av innslag 
TV 2 har i kraft av sitt redaksjonelle ansvar rett til å utsette eller stanse 
visning av reklameinnslag.   
 
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 
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- Livssyn eller politisk budskap 
- Våpen eller modeller/leketøyutgaver av våpen 
 
• 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:  
 
- Reklameinnslag for konkurrerende virksomhet dersom reklameinnslaget 

må anses i strid med god reklameskikk, herunder direkte eller indirekte 
oppfordrer seerne til å skifte fjernsynskanal eller endre seervaner eller 
trekker veksler på eller ikke i tilstrekkelig grad atskiller seg fra TV 2s 
redaksjonelle innhold 

- Reklameinnslag som ikke er levert i rett tid eller ikke oppfyller TV 2s 
tekniske spesifikasjoner. 

- Reklameinnslag som avviker i lengde fra bestillingen. 
- Reklameinnslag som foranlediger inngrep fra offentlig myndighet 
 
7. Endringer og avbestillinger.  
 
Endringer kan dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt – bare skje etter 
skriftlig bekreftelse fra TV 2. 
 
Med endring menes endret filmlengde, flytting av avtalte visninger eller 
lignende. Dog slik at budsjettet opprettholdes for en og samme kampanjeuke.  
 
Ved endring av kampanjen senere enn 2 uker før første avtalte visning 
påløper gebyrer etter følgende satser: 
 
- mindre enn 2 uker 20 prosent av avtalt kontraktsbeløp for kampanjen 
 
Avbestillinger kan foretas inntil 4 uker før første avtalte visning uten at 
gebyrer påløper. 
 
Kansellering av avtalte reklameinnslag, slik at budsjettet endres for en og 
samme kampanjeuke, er å betrakte som en avbestilling. 
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Ved avbestilling senere enn 4 uker før første avtalte visning 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. 
 
 
8. Tekniske spesifikasjoner 
 
Videofil med reklameinnslag og filmfølgeseddel må være levert til TV 2 senest 
4 virkedager før første avtalte visningsdato. Ved forsinket levering, feil eller 
mangler på filen er det annonsøren som er økonomisk ansvarlig for den 
bestilte kampanje. Dette er da å anse som en avbestilling av planlagte 
visninger som ligger inne i 4-dages-vinduet eller til TV 2 publiserer filmen. 
 
Innslagene skal leveres via Adtoox, Adstream, Peach eller til enhver tid 
godkjente leverandører.  
 
Reklameinnslaget må dertil være i overensstemmelse med de til enhver tid 
gjeldende tekniske spesifikasjoner som fås hos ovennevnte leverandører. 
 
TV 2 vil om mulig kontrollere reklameinnslagenes tekniske kvalitet og 
underrette annonsøren om eventuelle mangler. TV 2 er likevel ikke ansvarlig 
dersom eventuelle mangler ikke blir oppdaget. 
 
Reklameinnslag skal være av 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 eller 60 
sekunders lengde. Levering av andre lengder kan bare skje etter særskilt 
avtale. Dersom et innslag avviker fra standardlengde, plikter annonsøren å 
betale vederlag tilsvarende prisen for nærmeste høyere standardlengde, etter 
TV 2s til enhver tid gjeldende priser og betingelser for visning av reklame.  
 
Leveransen må i tillegg til ovenstående inneholde komplett oversikt over 
musikkinnslag som inngår i innslaget og varighet av disse, til bruk for 
rapportering/avregning overfor TONO.  
 
Reklamefilmer og sponsorvignetter returneres ikke fra TV 2, men kan lagres 
elektronisk i en periode etter siste avtalte visning, for bruk i eventuelle nye 
kampanjer. 
 
9.  Rettigheter 
 
Annonsøren garanterer at alle nødvendige rettigheter, herunder immaterielle 
rettigheter, til visning av reklameinnslaget er klarert for visning på TV 2s flater.  
 
TV 2 gis også rett til å gjøre opptak av innslaget for nødvendig oppbevaring 
av kringkastingssending, og til opptak og distribusjon til medlemmene i TV 2s 
Sølvfiskjury. 
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10. Skadesløsholdelse 
 
Annonsøren plikter å holde TV 2, og enhver annen som medvirker ved 
sendingen, skadesløs for krav fra tredjemann eller ileggelse av gebyr med 
grunnlag i reklameinnslaget. 
 
11. Betaling 
 
Fakturering skjer til annonsøren. Dersom reklamebyrå eller mediebyrå har 
medundertegnet kontrakten eller innlevert bestillingen, sendes fakturaen til 
reklame- eller mediebyrå hvis ikke annet er avtalt. 
 
Vederlaget forfaller til betaling før første avtalte visningsdato.  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.  
 
12. Skade på Videofil 
 
Dersom annonsørens videofiler 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.  
 
13. Mislighold, ansvarsbegrensning. 
 
TV 2 er uten ansvar for tap som måtte oppstå som følge av forsinket visning, 
forstyrrelser eller utfall under visningen, visning av feil film eller andre feil som 
ikke skyldes TV 2. Foreligger feil fra TV 2s side, er selskapets ansvar 
begrenset til en ny visning, eller dersom TV 2 tilbyr det, til refusjon av 
vederlaget for den visning feilen knytter seg til. Uvesentlige utfall i deler av 
innslaget som ikke i vesentlig grad forringer budskapet, gir ikke rett til ny 
visning eller refusjon. 
 
TV 2s eventuelle ansvar for følgeskade kan ikke under noen omstendighet 
overstige vederlaget for en gangs visning av reklameinnslaget som beskrevet 
under punkt 12. 
 
Dersom annonsørens betaling ikke finner sted ved forfall, kan TV 2 nekte 
visning uten at dette påvirker retten til vederlag.  Ved mislighold av en eller 
flere betalinger, forfaller alle TV 2s tilgodehavende overfor annonsøren. 
 
14. Reklamasjonsfrist. 
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Annonsøren og dennes representant taper retten til å gjøre mislighold 
gjeldende dersom han ikke gir melding til TV 2 innen 15 dager etter 
visningen. 
 
15.  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 kontraktsforholdet, 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. 
 
Dersom Avtalen faller inn under virkeområdet til Lov om virksomheters åpenhet og 
arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 
(«Åpenhetsloven») skal informasjon som er omfattet av loven tilgjengeliggjøres for 
TV 2, på forespørsel. 
 
Fremlegges ikke slik dokumentasjon aksepterer Produksjonsselskapet at TV 2 selv 
iverksetter ettersyn. TV 2 varsler slikt ettersyn i rimelig tid. 
 
 
16. Ansvar for ordregiver m.v. 
 
Visningskontrakten 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 kontrakten, herunder 
betalingsplikten. 

 
Ordregiver plikter å sørge for at annonsøren blir bundet av de spesielle og 
alminnelige vilkår som følger av denne kontrakt.  Ordregiver plikter å holde 
TV 2 skadesløs dersom annonsøren bestrider at vilkår i denne kontrakt kan 
gjøres gjeldende overfor annonsøren. 
 
17. Endringsavtale må være skriftlig. 
 
Denne avtale kan bare endres ved skriftlig tilleggsavtale eller skriftlig 
bekreftelse fra TV 2. 
 
18. Force majeure.  
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En part kan ikke holdes ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser 
i.h.h.t. denne kontrakt 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 
følgende av. 
 
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 kontraktssummen som 
faktisk er betalt, gjøres opp ved et kontant oppgjør mellom partene.  
 
18. Tvister. 
 
Eventuelle tvister med utspring i kontraktsforholdet som partene ikke løser 
gjennom drøftinger avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Bergen som 
verneting. 
 
 
 
 


