Radio MFK Generelle Vilkår
For sponsoraftaler til Erhverv

Sidst opdateret, september 2022

1. Det aftale beløb, overføres til: Reg. NR: 9070 Kontonummer: 2074856880 og er angivet på
fakturaen som er modtaget sammen med den underskrevne aftale.

1.1. Ved betaling skal det fulde beløb for den valgte periode overføres som
straksoverførsel/overførsel samme dag.
Betalingsfristen er samtidigt angivet øverst på fakturaen. (Fx hvis angivet dato er 3.10., oprettes
en straksoverførsel til d. 3.10.)

Hvis Radio MFK ikke modtager betaling rettidigt, betragtes aftalen som ugyldig og en ny aftale
skal efterfølgende oprettes.

2. Både eksterne og interne reklamespots er acceptable.
Det er muligt, både at få afviklet et produceret ønsket reklamespot udefra eller få produceret
ønsket reklame hos Radio MFK uden ekstra omkostninger.

2.1. HUSK følgende!:

- DU har som annoncør/sponsor ansvaret for at vi modtager og afspiller din reklame som når ud
til vores lyttere.
- Radio MFK pålægger sig intet ansvar for at spørge eller rykke efter reklamespot.
- Hvis Radio MFK aldrig modtager eller hører noget fra dig som annoncør/sponsor, kan vi heller
ikke afvikle noget for dig udover det tilhørende sponsor-spot.

2.2. Hvis Sponsor/Kunde ønsker ophør af aftalen inden periodens udløb, kan Radio MFK fjernet
spot og evt. reklame fra afviklingen.
Det er ikke muligt at få tilbagebetalt evt. tilgodehavende.
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2.3. Ønskes en aftale uden nogen form for reklame, er dette også muligt. Sæt da kryds ved
Anonym (Se aftale, afsnit 2).

3. Sponsor-spot er altid inkl. uden ekstra omkostninger og afspilles altid én gang tilfældigt i
starten af hver time.
(Fx "Programmet præsenteres i samarbejde med Radio MFK - Lyden af Mariagerfjord")
En færdig reklame kan altid efter ønske, efterfølgende tilføjes inden for den valgte periode (Se
aftale, afsnit 2).

4. To uger før aftalens udløb, kontakter Radio MFK, Sponsor/Kunde om fremtidig annoncering.

4.1. Ønsker Sponsor/Kunde fortsat annoncering, laves hertil en ny kontrakt.

4.2. Ønsker Sponsor/Kunde ikke yderligere annoncering, sker der ikke yderligere.

Radio MFK vil desuden destruere tidl. kontrakter fra Sponsor/Kunde, iht. persondataloven
(GDPR) af sikkerhedsmæssige årsager.
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