
Typsnittet ska vara en grotesque, Franklin, Helvetica eller liknande. Bården anpassas efter trycksakens storlek.

SvD:s ansvar
SvD:s ansvar är begränsat till högst det avtalade priset för distribu
tionen. SvD ikläder sig inte något annat ansvar av något slag för 
konsekvenser av felaktig ofullständig eller försenad distribution. 
SvD förbehåller sig rätten att kunna flytta en bilaga på grund av 
tekniska skäl.

Eventuell avbokning
Senast 4 veckor innan distribution eller efter överenskommelse.

LEVERANS AV BILAGOR FORMAT, VIKT OCH MÄRKNING

• Vi behöver bilagorna tidigast fem och senast tre arbetsdagar 
före införandedag.

• Lagerhyra debiteras vid för tidig leverans.
• Sen leverans kan innebära att ibladningen äventyras.

Kvalitet på bilagor och packning
Bilagorna ska levereras så att de kan bearbetas utan tillkommande 
förberedelser.
• Bilagan ska levereras med framsidan uppåt.
• Läggen ska vara raka och ordentligt jämnstötta, med en höjd på 

cirka 80–100 mm så att de är lätt greppbara med händerna.
• Buntarna ska levereras strappade.
• Bilagor med formatet A5 och mindre, som inte kan buntas, kan 

levereras i kartonger som ska vara lätta att öppna. Kartongerna 
packas på EUROpall.

•  En tydlig rygg måste finnas på bilagan, Z-falsning är ej möjlig.
• Häftar ska vara hela och får ej sticka ut.
• Bilagor med kappa måste testas i förväg.
• Bilagorna måste staplas jämnt på stabila pallar samt förses 

med kantskydd.

Format på bilagorna
• Minsta 110 x 165 mm
• Största 280 x 397 mm

Pallmärkning
• Använd standard EURO-pall med måtten 120x80 cm.
• Max 140 cm pallhöjd, inklusive pallen.
• Buntar får ej placeras utanför pallens yta.
• Pallen ska slås in i plastfilm och skyddas från transport skador 

och fukt.

Märk varje pall med
• Bilagans namn
• Vilken tidning som bilagan ska bladas in i
• Utgivningsdag
• Mottagare
• Avsändare
• Totalt antal levererade exemplar
• Antal ex per lägg
• Antal ex per bunt
• Antal ex per pall
• Totalt antal pallar

Kontakt: salesops@schibsted.com

Läggen ska vara lätt
gripbara och ha en höjd
på 80–100 mm. 

Ibladningsregler
Alla bilagor ska utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam och vem som är huvudavsändare. Bilagans typsnittsval,  
rubriker eller layoutspaltuppbyggnad ska skilja sig från SvD. Bilagans samtliga sidor ska ha en tydlig annons markering enligt nedan  
(undantag helsidesannonser).

ANNONS ANNONSHela denna bilaga en annons från...

Trycksakens bredd Bårdens höjd Text

300-397 mm 8 mm 14p

150-299 mm 6 mm 12p

10-149 mm 5 mm 10p

Godkännande
En komplett skiss/dummy av tidningen ska skickas till  
salesops@schibsted.com för påseende. Det är först efter att den är 
godkänd av SvD som den kan gå i tryck.



Externa bilagor till SvD

LEVERANSADRESSER

Stockholm, melllan 
och norra Sverige 
V-tab Södertälje
Gränsbovägen 8 
152 42 Södertälje 
Tel: 010-480 67 21

Södra Sverige 
V-tab Landvetter AB 
Mediavägen 1
438 91 Göteborg

Leveranstid: måndag-fredag kl. 8.00-16.00
 
Vid bokning av hela upplagan gälller  
leverans till båda vidstående adresser

Införs i Svenska Dagbladet 
Bilagans namn Bilagans avsändare

Distributionsdag

Leveransadress:

Totalt antal ex Antal ex/bunt Antal ex/pall Antal pallar

Telefon:

Adress:

Denna märklapp ska fästas på varje palls kortsida vid leverans


