
KONTAKTPERSONER:

Stilling Navn Tlf E-postadresse Kontaktperson for

    
Key Account Manager William Børjesson-Karlsen 412 43 412 williambk@vl.no Hum.org, utdanning, reise, bibelsk.
Key Account Manager  Elias Ottosen 991 17 778 stilling@vl.no / elias.ottosen@vl.no   Stilling ledig, forlag
Senior Account Manager Thomas Myhrvold  408 62 900 thomasm@vl.no  Kultur, kristne org, kirke/menighet
Produkt- og salgssjef  Ivan Solhaug  451 86 738 ivan.solhaug@vl.no  Generell info annonse/opplag

Grafisk leder  Guro Sølvik 915 84 856  guro.solvik@vl.no  Priser, teknisk info/layout
Ad ops / produktutvikler Bent Sværen 994 63 886 bent.svaeren@vl.no  Teknisk info/layout
Grafisk konsulent ( vikar) Kjetil Tangen 482 96 919 frode.stromstad@vl.no  Teknisk info/layout 

 

Kundesenter/sentralbord:  22 310 310  Mottar linjeannonser (bolig, personlig, kjøp/salg), døds- og takkeannonser, samt notiser  
   til Gud&hvermann-sidene og arkivhenvendelser

Annonsebestilling:  annonse@vl.no 
  tlf. 22 310 310   
  faks: 22 310 305        
  stilling@vl.no (kun stillingsannonser)

GENERELLE BETINGELSER

1.  Alle betingelser er faste og like for alle annonsører.
2.  Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige, villedende, eller som strider mot moralske normer og estetiske krav, kan nektes trykket.
3.  Annonser av redaksjonell karakter og form skal på egen linje, øverst i annonsen, være merket «Annonse».
4. Annonsebestilleren er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at det muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar
 med avisens tekniske krav.
5.  Avisen er uten ansvar for feil i trykkmateriell mottatt fra annonsører, reklamebyrå eller annen avis, og tar ikke ansvar for feil i andre aviser som
 følge av levering av trykkmateriell.
6. Avisen forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt.
7.  Reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest 14 dager etter innrykksdato.
8. Vårt Lands ansvar for feil i annonse er i alle tilfelle begrenset til annonsens opprinnelige pris.
9. Forskuddsbetaling vil bli krevd i de tilfeller vi finner det nødvendig.
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