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VEEBIREKLAAMI NÕUDED 
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Kõik reklaamimaterjalid (plakatid, lingid, jne) tuleb esitada vähemalt kaks (2) 

täistööpäeva enne planeeritavat algust. Kui reklaamimaterjali esitamise 

tähtaegadest kinni ei peeta, ei garanteeri ElvaUudised.ee reklaammaterjali 

ilmumist. Sellisel juhul hüvitist ei anta. 

Tehnilised nõuded 

o ElvaUudised.ee veebikeskkonnas saab näidata hetkel GIF, JPG ja PNG 

formaadis reklaame. Täpsemad mõõdud palume täpsustada Teie 

halduriga. 

o Nõuetele vastav reklaamfail tuleb edastada reklaam@elvauudised.ee. 

o Reklaamihind ei sisalda kujundamist. Vajadusel saab selle juurde tellida. 

o Reklaamifaili suurus ei tohi ilma erikokkuleppeta ületada 100 KB. 

o Reklaamitasu tuleb tasuda hiljemalt kaks tööpäeva enne reklaami algust. 

Reklaami avaldamise tingimused 

Reklaami avaldamisel lähtub MTÜ Elva Sõprade Klubi (ElvaUudised.ee) 

alljärgnevatest reeglitest: 

o MTÜ Elva Sõprade Klubi jätab endale õiguse reklaamist keelduda, kui selle 

sisu ei vasta kehtivatele õigusaktidele, on illegaalne, ebasünnis, eksitav, 

solvav või sarnane ElvaUudised.ee disainiga. 

o MTÜ Elva Sõprade Klubi ei broneeri reklaamipinda interneti 

pornolehekülgedele. 
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o MTÜ Elva Sõprade Klubi ei võta vastutust oma lehekülgedel reklaamitavate 

kaupade ja teenuste kvaliteedi eest. 

o MTÜ Elva Sõprade Klubi ei vastuta oma leheküljel näidatavate reklaamide 

seadusele vastavuse eest. Reklaami tellija kohustub kontrollima, et tema 

poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivatele seadustele, ning kinnitab 

tellimust esitades, et seaduse vastu eksimise korral tekkivad kulud kannab 

reklaami tellija. 

o Reklaam ei tohi olla eksitav. Näiteks tähendab see muuhulgas, et bänner ei 

tohiks meenutada operatsioonisüsteemide (Windows/Mac/Unixi) 

dialoogiaknaid, veateateid jms. 

o Reklaamid ei tohiks sisaldada interaktiivsust imiteerivaid elemente 

(rippmenüüsid, otsingulahtreid jms) juhul, kui tegelikult antud 

funktsionaalsusi lisatud pole. 

o MTÜ Elva Sõprade Klubil on õigus eemaldada oma keskkonnast mistahes 

ElvaUudised.ee kasutajaid ja/või kasutajafunktsionaalsust kahjustav või 

häiriv reklaam.  

o MTÜ Elva Sõprade Klubi ei avalda bännereid, kus kaadrite vaheldumine, 

VILKUMINE või VÄRISEMINE on kiirem, kui üks kord sekundis. 

 


