OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Datum vydání

Termín dodání inzerce

Téma

7. února

24. ledna

Silážování

Černobílá inzerce
sleva 20 % z ceny inzerce

21. března

7. března

Techagro 2014

30. května

16. května

Dojení

29. srpna

15. srpna

Výživa a krmení

24. října

10. října

Odchov telat

12. prosince

28. listopadu

Zdraví

Vkládaná inzerce

(Materiál nutno dodat již vytištěný. Rozměr max. 200x295 mm.)

Rozměry

cena dohodou

Slevy za opakování

zrcadlo

1/1 strana

180x256 mm

210x297 mm

21 000 	Kč

1/2 strany na šířku

180x125 mm

210x147 mm

10 500 	Kč

čistý formát

cena

1/2 strany na výšku

88x256 mm

103x297 mm

10 500 	Kč

1/3 strany na šířku

180x82 mm

210x104 mm

7 000 	Kč

1/3 strany na výšku

62x256 mm

70x297 mm

7 000 	Kč

1/4 strany na šířku

180x61 mm

nelze

5 250 	Kč

1/4 strany na výšku

43x256 mm

nelze

5 250 	Kč

vizitka

20 500 Kč

jiná

Grafické návrhy inzerce

Standardní (barevná) inzerce

88x50 mm

nelze

2 100 	Kč

62x256 mm

70x297 mm

7 900 	Kč

2. strana obálky

180x256 mm

210x297 mm

22 900 	Kč

3. strana obálky

180x256 mm

210x297 mm

21 900 	Kč

4. strana obálky

180x256 mm

210x297 mm

24 900 	Kč

Editorial 1/3 strany na výšku

17 500 Kč

do 100 g

příplatek 15 % z ceny inzerce

CENÍK A FORMÁTY INZERCE
Formát

do 50 g

opakování 3x

sleva 5 %

opakování 6x

sleva 10 %

Agenturní provize

provize 10 %

Formát inzerce
Rozměry inzerátů – typ stránky 210x297 mm.
Inzerci je možno orientovat na výšku, na šířku, přesně podle požadavků zákazníka.

Inzerce lze dodávat v těchto podobách:
Program:

InDesign, Illustrator, Photoshop

Nosič:

CD/DVD

Specifikace:

Vždy nutno doručit i s použitými fonty. Minimální rozlišení 254 dpi, .eps,
.tiff, .jpg nebo .pdf.

Obchodní podmínky:
Cena celkem:

Objednatel ve vlastním zájmu dodá podklady v takovém stavu a provedení, aby jednoznačně nemohly
být příčinou případného sporu.

Stornovací podmínky:
• 24 – 18 kalendářních dnů před termínem vydání 20 % z ceny
• 17 – 12 kalendářních dnů před termínem vydání 50 % z ceny
Ve výše uvedených termínech již nelze provádět ani změny v inzertních podkladech. V termínu kratším
než 12 kalendářních dnů před termínem vydání lze inzerát zrušit jen na výslovnou písemnou žádost
klienta a vždy podle daných technických možností vydavatele. V takovém případě však bude účtována
plná cena inzerátu, jako by byl otištěn.
Plná cena inzerátu bude účtována také v případě vyřazení inzerátu z tisku z důvodu nedodání bezchybných inzertních podkladů klientem v termínu podle platného ceníku inzerce, event. v náhradním
termínu stanoveném příjmovým pracovníkem vydavatele.
Objednávku inzerce lze stornovat pouze písemnou formou.
Rozhodující pro posouzení data převzetí storna je ve všech případech den doručení storna na adresu
vydavatele a čas, ohraničený pracovní dobou vydavatele – v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin.
Týká se i storna zaslaného e-mailem nebo faxem.

Platební podmínky:
• Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů.
• První objednávka nového klienta bude realizována vždy na platbu předem.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. V souladu s § 21, zák. č. 235/2004 Sb. fakturujeme za poskytnuté práce a služby platné DPH.
• Objednatelé ze zemí EU vyznačí uvedenou možnost:
Naše firma není plátce ve státech EU, z čehož pro nás vyplývá povinnost úhrady
DPH za dodané práce a služby.
Fakturu prosím vystavte v:
CZK
EUR

Objednávky inzerce, prosím, zasílejte na adresu:
Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Trnkova 119
628 00 Brno-Líšeň
Jana Jaskulková
Mobil: +420 602 728 388
Fax: +420 515 550 948
E-mail: jaskulkova@tiskarna-didot.cz

Objednáváme tímto závazně označený typ inzerce a souhlasíme s uvedenou cenou.
Název objednatele dle obchodního rejstříku:
Adresa dle obchodního rejstříku:
Odpovědný pracovník (jméno, tel., e-mail):
IČ:					

DIČ:					

Datum:				

Razítko, podpis:

OR:

