OBJEDNÁVKA ČERNOBÍLÉ INZERCE V INFORMAČNÍM LISTU ČERNOŠICE
Objednávka platí pro jeden inzerát. Vyplňte a označte křížkem požadovanou možnost.
Objednatel
Jméno, příjmení / Název firmy
Narozen / IČ, DIČ
Bydliště / Fakturační adresa
Korespondenční adresa (pokud je jiná)
Kontaktní osoba
Telefon
Email
Objednávka – druh plnění, termín a místo
Velikost (mm, š x v)

ČB – inzertní strany umístěné
na konci časopisu

ČB – inzertní strana umístěná
mezi redakčními stranami

4.125 Kč
2.145 Kč
1.485 Kč
1.100 Kč
500 Kč
200 Kč

6.188 Kč
3.218 Kč
1.650 Kč
825 Kč
300 Kč

celá strana A4 (184x260)
1/2 strany A4 (184x127)
3/8 strany A4 (184x94)
1/4 str. (89x127 nebo 184x61)
1/8 strany A4 (89x61)
1/16 strany A4 (89x28)

Požaduji grafické zpracování inzerátu redakčním grafikem nebo zpracování textu redaktorem
z dodaných podkladů za paušální poplatek (dle velikosti inzerátu)
celá strana
400 Kč
1/2 nebo 3/8 strany
300 Kč
1/4 strany
200 Kč
1/8 strany
150 Kč
1/16 strany
100 Kč
Počet opakování a termín uveřejnění (vyplňte měsíce, v nichž má být inzerce otištěna, např. 3x – 2,3,4/2013)
1x
3–6x – sleva 10 %
7–10x – sleva 15 %
11–12x – sleva 20 %
Obsah inzerátu bude ve všech opakováních stejný
Ano

Ne (bude se měnit)

Platební podmínky
Hotově

Převodem

Celková cena
Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
Vyplněnou objednávku a grafické podklady (tiskové pdf, texty, loga...) zašlete na e-mail: inzerce@mestocernosice.cz.
Originál objednávky s podpisem (příp. také razítkem) následně doručte do podatelny MěÚ Černošice, Riegrova 1209,
252 28 Černošice. Při zaslání poštou obálku označte „Informační list – inzerce".
Kontrolní výtisk IL bude zaslán na vyžádání.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce IL Černošice (které jsou zveřejněny na
webu města v sekci Informační listy) a souhlasím s nimi.
Místo a datum
Podpis a razítko objednatele / zástupce

Poznámky:

Podpis a razítko dodavatele / zástupce

