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CENOVÁ NABÍDKA – „JEDNORÁZOVÉ AKCE“
pronájem veřejného osvětlení za účelem reklamy – instalace a deinstalace vlastní
(cirkusy, volební kampaně, … apod.)

PRONÁJEM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ za účelem reklamy
1 – 4 dny

5 – 8 dní

9 – 12 dní

1 – 30 ks

400,-- Kč

600,-- Kč

850,-- Kč

31 – 70 ks

800,-- Kč

1.200,-- Kč

1.700,-- Kč

71 – 150 ks

1.600,-- Kč

2.400,-- Kč

3.400,-- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

INSTALACE:
Při reklamě jednorázových akcí si nájemce VO reklamu sám nainstaluje a sám odinstaluje.

ZAKÁZANÁ MÍSTA
1. na všech náměstích
2. na „historických“ sloupech VO
3. ve vzdálenosti menší než 20 m od křižovatky

POVOLENÁ MÍSTA
1. ostatní sloupy VO v ulicích města
Příbrami,
kromě
zmíněných
„zakázaných míst“

4. na sloupech VO, kde již visí dopravní značení
5. 51 lamp VO, kde máme uzavřenou smlouvu se stálými
nájemníky – tento seznam na požádání předložíme
6. v oblastech parkovišť u nemocnice a u nákupních center
(Kaufland, Tesco, … apod.) jsou vlastníci veřejného
osvětlení (a pozemky pod nimi) příslušné obchodní řetězce

OSTATNÍ INFORMACE:
1. Pronájem bude vždy na základě objednávky.
Na vyžádání zasíláme objednávkový formulář a vyplněný doručíte na objednavky@ts-pb.cz.
2. Každý reklamní panel se počítá zvlášť, oboustranná reklama = 2 ks.
3. V případě požadavku na vyšší počet pronajatých dnů, budeme od 13. dne účtovat jako od prvního dne.
4. Pronajímatel nenese odpovědnost za případná poškození (vandalismus, povětrnostní podmínky, …).

V případě, že zjistíme vyvěšení neoprávněné reklamy, budeme neprodleně informovat MP Příbram ve věci
žádosti o zdokumentování přestupku. Veškeré náklady s tímto spojené, budeme vymáhat po provozovateli
reklamované akce.

V případě dotazů týkajících se reklamních ploch obraťte se na:
Kateřina Srchová – referent správy majetku
e-mail: pozemky@ts-pb.cz, info@ts-pb.cz
telefon: 318 624 191, 778 771 969
platnost této cenové nabídky je od 20. 9. 2018

