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CENOVÁ NABÍDKA – reklamní plocha na
SVOZOVÉM (popelářském) VOZIDLE
Rozměry reklamních ploch: 2 x 0,8 m a 2 x 0,2 m
viditelná šíře ploch:

1,955 x 0,755 m

a

1,955 x 0,175 m

1. VÝROBA:
•

Kč bez DPH
346,-- Kč bez DPH

tisk + polep 1 strany svozového vozidla – rozměr 2 x 0,8 m … 1.034,--

rozměr 2 x 0,2 m …
• v případě vlastní grafiky data dodat: v tiskovém pdf
fonty ve křivkách
tisk na spad 10 mm na všechny 4 strany
• grafické úpravy … 350,-- Kč / 1 hod bez DPH
v případě nedodání vlastních grafických dat v tiskovém pdf

2. PRONÁJEM jedné strany svozového vozidla:
250,-- Kč / m2 / měsíc

cena / plocha / měsíc
cena bez DPH =

2x1m=2m

2

21% DPH =
Cena celkem s 21% DPH
=

500,-- Kč
105,-- Kč

605,-- Kč

Poznámky:
1. Montáž a demontáž je zahrnuta v ceně pronájmu.
2. Pronájem bude vždy na základě objednávky, kterou zašlete na:
katerina.srchova@ts-pb.cz a objednavky@ts-pb.cz
3. Nájemní smlouvy budeme uzavírat v případě pronájmů delší než 6 měsíců.
4. Objednávka musí obsahovat termín vyvěšení a upřesnění ohledně umístění reklamních ploch.
5. Reklamní plochy na svozovém vozidle nabízíme pouze ve výše uvedených formátech,
tj.: 2 x 0,8 m a 2 x 0,2 m, z obou stran svozového vozidla. K dispozici máme 2 svozová vozidla.
6. Reklamní plochy na svozovém vozidle pronajímáme na celé strany (pravá, levá) vozidla.
7. Pronajímatel nenese odpovědnost za případná poškození (vandalismus, povětrnostní podmínky, …).
8. Svozová vozidla jezdí každý všední den, v čase 6:00 – 14:30 hodin po Příbrami a přilehlých obcích.
(seznam obcí, kde vyvážíme komunální odpad dodáme na vyžádání)

V případě dotazů týkajících se reklamních ploch obraťte se na:
Kateřina Srchová
referent správy
tel.: 778 771 969
platnost této cenové nabídky je od 1. 4. 2019

