
                                               

 

Særskilte Vilkår - 1. Google Pakker  
 
Ved avtaleinngåelse faktureres kunden 100 % av beløpet ift. oppstart og første måned av 

annonseringen. Løpende annonsering faktureres månedlig forskuddsvis den 15. med 14 

dagers forfall. Dersom nødvendig materiell ikke er mottatt fra kunden innen avtalt oppstart, 

kan Solid Media AS fakturere det totale ordrebeløpet. Faktisk bruk per måned kan variere, 

men månedsbudsjettene settes til å bruke avtalens totalbeløp under avtaleperioden. Ved 

avtaleinngåelse binder kunden seg til å bruke dette totalbeløpet. Ved design av annonser til 

bruk på Google er to runder med endringer etter oversendt forslag inkludert. Skal det gjøres 

flere endringer utover disse to rundene med korrektur, påløper 1250 kr pr runde som vil bli 

fakturert i etterkant.  

 

Om annonsering i Google sitt displaynettverk:  

Solid Media jobber for å rette annonser mot målgrupper som passer våre kunder, uavhengig 

av hvilke nettsteder de ulike brukerne i målgruppen besøker. For å redusere sannsynligheten 

for at dine annonser vises i en uønsket kontekst utelukker vi nettsteder som anses å være 

spam ved å inkludere disse i vår svarteliste. Svartelisten oppdaterer vi løpende blant annet 

ved hjelp av nettsteder som faktisk.no, Politifact og Storyzy. Gi oss beskjed dersom du 

oppdager at dine annonser blir vist på en uønsket nettside så kan vi utelukke denne. Solid 

Media tar ikke politiske standpunkter på vegne av våre kunder. Dersom man ikke ønsker å 

vise annonser på nettsider med politisk innhold eller andre kontroversielle temaer må dette 

varsles til rådgiver.  

 

Priser justeres automatisk ved fornyelse iht. Solid Media AS sine til enhver tid gjeldende 

priser, med mindre annet er avtalt. Ved økning av månedlig budsjett for Googleannonsering 

vil kostnaden for drift og optimalisering økes i henhold til SMG’s gjeldende priser.  

 

For Google pakker gjelder en oppsigelsestid på 3 måneder regnet fra den 1. i måneden etter 

at oppsigelsen er mottatt hos Solid Media AS. 

 

Solid Media forbeholder seg retten til å stanse annonsering ved manglende innbetaling eller 

brudd på øvrige avtalevilkår. Solid Media er offisiell Google Partner. Vennligst se gjennom 



                                               

 

Google sin guide for hvordan jobbe med tredjepartsbyråer: 

https://www.google.com/adwords/thirdpartypartners/ Særskilte vilkår for eventuelle 

tilleggsprodukter fremgår i avtalen. 

 


