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Vi tá r dæk 
ALVORLIGT 
Snart er det tid til dækskifte – er du klar?

Forside
(Ikke annonceside)
-
-
-

Bagside
BxH: 210 x 297 mm
+ 3 mm til beskæring
4-farve:
Kr. 9.000,-/ € 1.210,-

1/1 side til kant
BxH: 210 x 297 mm
+ 3 mm til beskæring
4-farve:
Kr. 8.800,-/ €1.182,-

1/1 side
BxH: 180 x 257 mm
4-farve::
Kr. 8.800,-/ € 1.182,-

2/3 side (høj)
BxH: 118 x 257 mm
4-farve:
Kr. 7.500,-/ € 1.007,-

2/3 side (tværs)
BxH: 180 x 170 mm
4-farve:
Kr. 7.500,-/ € 1.007,-

1/2 side
BxH: 180 x 126 mm
4-farve:
Kr. 6.500,-/ € 872,-

1/3 side (høj)
BxH: 56 x 257 mm
4-farve:
Kr. 5.000,-/ € 671,-

1/3 side (tværs)
BxH: 180 x 83 mm
4-farve:
Kr. 5.000,-/ € 671,-

1/3 side
BxH: 118 x 126 mm
4-farve:
Kr. 5.000,-/ € 671,-

1/6 side (høj)
BxH: 56 x 126 mm
4-farve:
Kr. 3.780,-/ € 508,-

1/6 side (tværs)
BxH: 118 x 61 mm
4-farve:
Kr. 3.780,-/ € 508,-

Annoncepriser og formater:

Andre annoncemål SKAL godkendes på forhånd og koster kr. 33,- pr. spalte-mm (1, 2 eller 3 spalter). Alle priser er excl. moms.

Medlem af: BIPAVER, Autobranchens Fællesråd, STRO, Rådet for større Dæksikkerhed

Abonnement: 
Årligt kr. 590,-/472,- m/u moms  
(10 blade pr. år).
Oplag: 2.000 eksemplarer.
Dækmagasinet udkommer omkring d. 10. 
i måneden. Jan/feb og jul/aug udkommer 
som samlede udgivelser.

Læsere: 
Medlemmer, eksterne abonnenter og 
2,1 mill. via projekt ‘Read and Care’*.
*  “Read & Care” distribuerer magasiner til ventemiljøer hos 

læger, tandlæger, frisører m.fl. med op til 2,1 - 2,5 mill. 
læsere/år (ifølge Gallup).  
Indtægterne går ubeskåret og 100% til Røde Kors 
hjælpearbejde.

Annoncemateriale:
Bestilles og leveres senest d. 15. i måneden 
før.

Tillæg:
Indstik: Pris afhænger af størrelse og vægt. 
Få et tilbud.

Rabatter
Sort-hvid annoncer: 66% af 4-farve.
Commision: 10%.
Rabat:  10% ved 10 indrykninger pr. år.  

  5% ved 5 indrykninger pr. år.

Teknik:
Trykteknik: Digital Offset
Raster (linjer/cm): 70 (300dpi)
4 farver: CMYK (max: 280%)

Annoncemateriale:
Trykklart elektronisk annoncemateriale:
PDF-fil gemt som PressOptimized, version 
1.3 (Acrobat 4.x), EPS-fil eller dokument i 
InDesign (samtlige skrifter og illustrationer/
fotos (links) skal vedlægges!).

Elektroniske annoncer under 10 MB
kan sendes til: dbdk@dbdk.dk
Filer i andet end PDF-firmat  skal 
komprimeres via WinZip eller StuffIt. 
Elektroniske annoncer over 10 MB leveres 
til Dækbranchen Danmark efter nærmere 
aftale - tlf. +45 3963 9779.

Medieinformation 2021
Udgives af: Dækbranchen Danmark - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 3963 9779 
E-mail: dbdk@dbdk.dk
Web: www.daekmagasinet.dk
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HIGH 5 med Falken
Sætter standarden med  
5 års garanti på alle dæk 
Kunder der vælger Falken, kan fremover 
se frem til en udvidet garanti på hele FEM 
år. Garantien dækker over hele spektret af 
dæk til personvogne, SUV’er, varevogne 
samt lastbiler. 

Også på fabriksmonterede dæk 
”Denne udvidede garanti dækker alle dæk, 
også de dæk som Falken leverer til OE-seg-
mentet, som det kaldes, når dækkene monte-
res på bilfabrikken,” forlyder det fra ALCAR 
Danmark A/S, som importerer og forhandler 
Falken dækkene. Processen er helt enkel og 
kræver INGEN registrering. Hermed sikres at 
både forbruger og forhandler lynhurtigt vil 
kunne kompenseres, til begges tilfredshed.

Ubegrænset kilometergaranti
Garantiperioden gælder fra salgsdatoen. 
Hvis ikke kvittering haves, dog fra DOT 
datoen. Garantien er uafhængig af, hvor 
mange kilometer dækket har kørt – den 
gælder i fem år og dækker enhver produk-
tionsfejl. Dog bortfalder den, hvis dækket 
har under 2 mm slidbane tilbage. I tilfælde 
af reklamation, vil forhandleren inspicere 
dækket, og herefter returnere det til Fal-
ken’s tekniske afdeling.

Hvis det konstateres, at der er fejl på 
dækket, refunderes et beløb, svarende til 

den oprindelige pris, modregnet den pro-
centdel af dækket der måtte være nedslidt. 
Er der mere end 90% tilbage på dækket, 
kan der på opfordring leveres nye dæk som 
erstatning.

Omkostningsfrit for 
kunde og forhandler
Beløbet refunderes til forhandleren, som vil 
stå for at kreditere forbrugeren. Ydermere 
ydes et bidrag til forhandleren, for at dække 
over omkostninger til hhv. analyse, monte-
ring og afbalancering samt administration. 
Dette sikrer, at forhandleren er omkost-
ningsfri efter processen. Undtagelser fra 
garantien omfatter forkert brug, forkert 
dæktryk, overvægt, uheld eller udefrakom-
mende påvirkninger.

“Vores dæk er udviklet og produceret efter 
strenge kvalitetskrav. Derfor er vi stolte over at 
kunne yde denne udvidede garanti, som vi er 
sikre på vil sætte standarden i branchen,” for-
klarer Daniel Hupke, Manager Technical Ser-
vice and Quality Assurance hos Falken Tyre 
Europe GmbH. “Det vigtigste for os er, at vi 
kan tilbyde vores kunder en gennemskuelig og 
stærk garanti. Det mener vi, at vi har opnået 
med den ”ligefremme” tilgang. Og ikke mindst 
en lettelse for forhandleren, at de administra-
tive omkostninger ikke længere skal bebyrde 
dem. I bedste fald vil de få endnu flere kunder, 
der stoler på kvaliteten af Falken dæk.” O

HC Auto & Dækcenter
Industrivej 40
6740 Bramming
Tlf.  75 17 20 33

www.hcauto-bramming.dk

HELSINGØR
Ole Rømersvej 8
3000 Helsingør
Tlf.  49 22 02 06

FARUM
Farum Gydevej 91
3520 Farum
Tlf.  44 95 85 55

SLANGERUP
Raasigvangen 5
3550 Slangerup
Tlf.  47 33 47 11

www.ija.dk

Point S Randers
Grenåvej 21
8960 Randers
Tlf.  86 42 04 59

www.point-s.dk/randers

Brædstrup Dækcenter
Energivej 7
8740 Brædstrup 
Tlf .  75 75 22 66

www.braedstrup-daekcenter.dk

MAN Odense A/S
Højmevej 19, 
5250 Odense SV
Tlf .  66 17 17 01
www.man-fyn.dk
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NYHED:
Rubrikannoncer i

Nu kan vi tilbyde rubrikannoncer til 
virksomheder for kun kr. 2.900,- ekskl. moms 
pr. år (10 udgivelser) . 

Rubrikannoncer er moduler af 1/6 spalte, 
som indeholder:

•  Logo
•  Firmanavn
•  Adresse
•  Telefonnummer
•  www-adresse

Du kan købe flere sammensatte moduler 
á kr. 2.500,- pr. modul, hvis du har 
behov for mere plads end ét modul kan 
indeholde.

En rubrikannonce har fast skrifttype og 
skriftstørrelse, og der kan ikke indgå 
anden tekst end kontaktinformation.*

For bestilling kontakt:
Dækmagasinet
Att: Volker Nitz
Email: vn@dbdk.dk
Tlf:  3963 9779

*  For annoncer i andre størrelser og annoncer med andet 
indhold, henvises til Dækmagasinet’s Medieinformation.

Der ydes ikke rabat på rubrikannoncer.

Rubrikannoncerne vist til venstre er blot eksempler.


