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Som kommun kan du välja att trycka dina affischer med JCDecaux eller att trycka dem själv på egen hand. För digital 
stadsinformation tar kommunen alltid fram originalet själv. Om din kommun har valt en fullservicelösning med 
JCDecaux ser leveransbestämmelserna annorlunda ut än om din kommun trycker affischer själv. 

1. Fullservicelösning med JCDecaux

Original Digitalt och Analogt 
Originalet laddas upp på http://stadsinfobokning.jcdecaux.se/, senast 30 kalenderdagar innan kampanjen ska sitta uppe, 
för godkännande av JCDecaux.  JCDecaux måste godkänna originalet innan det kan tryckas. Godkännande sker inom 4 
kalenderdagar från uppladdning. Vid försenade uppladdningar av tilltänkt original i portalen faktureras en förseningsavgift 
på 3 000 kr exkl. moms enligt 2021 års prisläge.

Leverans av affischer
Vid tryck via JCDecaux tillkommer inga förseningsavgifter för leveranser då JCDecaux tillhandahåller med tryck samt 
leverans.

Teknisk specifikation för Eurosize, Fullsize och Digitalt och leveransadress 
Se bilaga. 

JCDecaux säkerställer 

• Högsta kvalitet på papper för bästa slutresultat 
• Miljömärkt papper 
• Anpassat tryck för bakgrundsbelysning 
• Tryckeriet är certifierat för ISO 14000 

Extra affischering Vid affischeringar utöver de utsatta dagarna tillkommer en uppsättningsavgift på 
150:-/affisch eller skärm enligt 2021 års prisläge. 

ANALOGT & DIGITALT
TRYCK- OCH LEVERANS AV STADSINFORMATIONSAFFISCHER 
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2. Kommunen trycker affischer på egen hand

Original Digitalt och Analogt 
Originalet laddas upp på http://stadsinfobokning.jcdecaux.se/, senast 30 kalenderdagar innan kampanjen ska sitta 
uppe, för godkännande av JCDecaux.  JCDecaux måste godkänna originalet innan det kan tryckas. Godkännande sker 
inom 4 kalenderdagar från uppladdning. 
Vid försenade uppladdningar av tilltänkt original i portalen faktureras en förseningsavgift på 3 000 kr exkl. moms 
enligt 2021 års prisläge.

Tryck och material 
150 gram mediumbestruket träfritt papper, exempelvis: Tom&Otto Silk, Opti Matt eller Multiart Matt.  

Ur miljösynpunkt rekommenderar vi FSC- eller CO2 neutralt papper. 

Trycket skall vara anpassat för bakgrundsbelysning. Leverantör av affischer skall se till att JCDecaux löpande erhåller 
aktuella varuinformationsblad för de tryckfärger som används. Leverans av affischer tryckta med färger vars innehåll, 
lösningsmedel etc., klassificeras som hälsofarligt kan medföra att affischering ej utförs av JCDecaux. 

Tryckeriet måste vara certifierat för ISO 14000 

Tryck och material som inte är enligt ovan specifikation debiteras en extra avgift på 3 000 kr exkl. moms enligt 2021 års 
prisläge per vecka.  

Leveransinformation 
Affischerna skall levereras rullade en och en, nedifrån och upp med motivet inåt.  

Varje rulle skall vara 30-35 mm i diameter och hållas ihop av två gummisnoddar, 15 cm från varje ände.  

Varje affisch skall märkas med bokningsnummer, kommun, kampanj, motiv samt respektive indexnummer (minst 5 cm ner 
från kanten). 

Materialet skall packas i kraftigt skyddsemballage. 

Följesedeln med leveransen skall märkas med bokningsnummer, kommun, kampanj, kampanjperiod samt bild på 
respektive motiv.  

Tryckt material skall vara JCDecaux tillhanda, enligt leveransadress nedan, 14 kalenderdagar före kampanjstart. 

För leveranser som inte är enligt ovan specifikation debiteras en extra avgift på 10 000 kr exkl. moms enligt 2021 års 
prisläge per vecka.  

Extra affischering 
Vid affischeringar av digitalt eller analogt utöver de utsatta dagarna tillkommer en uppsättningsavgift på 150:-/affisch eller 
skärm enligt 2021 års prisläge. 
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Summering extra avgifter 

Tryckfärdigt original 
Vid försenade uppladdningar av tilltänkt original i portalen för samtliga format  
(30 kalenderdagar) faktureras en förseningsavgift på 3 000 kr exkl. moms enligt 2021 års prisläge.

Leverans av affischer 
Leverans senare än 14 kalenderdagar innan kampanjstart innebär en förseningsavgift på 
10 000 kr exkl. moms enligt 2021 års prisläge.  

Om affischerna inte är producerade enligt JCDecaux tekniska anvisningar kommer en avgift på 10 000 kr exkl. moms att 
faktureras beställaren enligt 2021 års prisläge. 

Leverans av affischer 
Vid affischeringar utöver de utsatta dagarna tillkommer en uppsättningsavgift på  
150:-/affisch enligt 2021 års prisläge.
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Format: Eurosize 

Totalmått: 1185 mm x 1750 mm 

Synlig yta: 1155 mm x 1710 mm  

Dold yta: Topp 10 mm och botten 30 mm. Höger och vänster sida 15 mm. 

Dokumentformat: 100 % 

Rek. minsta slutliga upplösning: 60dpi 

Materialet laddas upp senast 30 kalenderdagar innan kampanjstart på 

 http://stadsinfobokning.jcdecaux.se/ 

EUROSIZE, FULLSIZE & DIGITALT
TEKNISK SPECIFIKATION
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Format: Fullsize 

Totalmått: 1185 mm x 3260 mm 

Synlig yta: 1145 mm x 3180 mm  

Dold yta: Topp och botten 40 mm. Höger och vänster sida 20 mm. 

Dokumentformat: 10% eller 100 % 

Rek. minsta slutliga upplösning: 60dpi 

Materialet laddas upp senast 30 kalenderdagar innan kampanjstart på 

 http://stadsinfobokning.jcdecaux.se/ 

EUROSIZE, FULLSIZE & DIGITALT
TEKNISK SPECIFIKATION
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Format: Digisize 

Digisize (Statiskt) 

Upplösning: 1080 x 1920 

Annonslängd: 5 eller 10 sek  

Orientering: Porträtt 

Dokumentformat: Vid leverans måste 
materialet roteras -90 C motsols (åt vänster)  

Filformat: JPEG, PNG 

Digisize (Rörligt) 

Upplösning: 1080 x 1920 

Annonslängd: 5 eller 10 sek  

Orientering: Porträtt 

Dokumentformat: Vid leverans måste 
materialet roteras -90 C motsols (åt vänster) 

Filformat: .MP4 .MOV Codec: h.264 
Bit rate: Max 26 Mbps  
Frame rate: 25 fps 

Filstorlek: Högst 30MB 

Materialet laddas upp senast 30 kalenderdagar innan kampanjstart for godkännande på 
http://stadsinfobokning.jcdecaux.se/ 

EUROSIZE, FULLSIZE & DIGITALT
TEKNISK SPECIFIKATION
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Leveransadress 

JCDecaux Sverige AB 

Harstenagatan 11 

582 78 Linköping 


