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CENOVÁ NABÍDKA – reklamní panel FLEX
rozměr celého panelu je 775 x 1340 mm a viditelná šíře pouze 740 mm

1. VÝROBA:
tisk + polep 1 ks PVC desky … 650,-- Kč bez DPH
• v případě vlastní grafiky data dodat: v tiskovém pdf
fonty ve křivkách
tisk na spad 15 mm vpravo a vlevo, 5 mm nahoře a dole

grafické úpravy … 350,-- Kč / 1 hod bez DPH
• v případě nedodání vlastních grafických dat v tiskovém pdf

2. INSTALACE:
a) montáž nové reklamy s nosičem (na dosud nepoužívaný sloup)
cena bez DPH =

899,25 Kč

21% DPH =

188,84 Kč

Cena celkem s 21% DPH =

1.088,09 Kč

Zaokrouhleno =

1.088,-- Kč

b) montáž reklamy na stávající nosič (výměna panelu)
cena bez DPH =

362,25 Kč

21% DPH =

76,07 Kč

Cena celkem s 21% DPH =

438,32 Kč

Zaokrouhleno =

438,-- Kč

Pro plátce DPH budou montážní práce účtovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. PRONÁJEM:
pronájem reklamního panelu
cena bez DPH =
21% DPH =
Cena celkem s 21% DPH =

1 ks / 1 rok

1 ks / 1 měsíc

6.720,-- Kč

560,-- Kč

1.411,20 Kč

117,60 Kč

.

8.131,-- Kč

.

678,-- Kč

Ostatní informace:
- v případě vlastní grafiky objednatel dodá podklady nejpozději 3 dny před požadovaným vyvěšením
reklamního panelu flex
- objednávkový formulář je ke stažení na našich webových stránkách – hned vedle této cenové nabídky
- objednávky zasílejte na: objednavky@ts-pb.cz a pozemky@ts-pb.cz

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. 1. 2020

