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OBJEDNÁVKA – CITYLIGHT
Fakturační údaje nájemce:
Název firmy:
Adresa sídla firmy:
Doručovací adresa (e-mail):
nevyplňujte, pokud adresa je shodná s adresou sídla

Zástupce firmy, jednatel:
IČO:
DIČ:

plátce DPH:

□ ANO □ NE

Kontaktní osoba:
nevyplňujte, pokud je osoba shodná s jednatelem

Telefon, e-mail:

•

•
•
•
•
•

Dle předložené cenové nabídky u Vás objednáváme výrobu, instalaci, deinstalaci
a pronájem reklamy umístěných ve vybraných vitrínách CITYLIGHT ve městě
Příbram na zastávkách MHD.
Klient dodá grafická data v tiskovém pdf nejméně 10 dnů před termínem vyvěšení.
Reklama se vždy vyvěšuje 1. pracovní den v měsíci.
Rozměr plakátu je 118,5 x 175 cm.
Viditelná plocha (text nesmí být vytištěn do krajů plakátu) je 113 x 166 cm.
Požadované plochy označte na druhé straně v tabulce křížkem.

TERMÍN PRONÁJMU A FAKTURACE
Termín pronájmu: od _____________________

Četnost fakturace:

□ na dobu neurčitou
□ na dobu určitou, do _______________________ .

□ měsíčně
□ dle termínu pronájmu
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UMÍSTĚNÍ

Vnější

Vnitřní

č. 1 – Jiráskovy sady I.
Pouze pravá plocha.

levá

č. 2 – Jiráskovy sady II.

pravá

levá

pravá

Zde levá i pravá plocha k pronájmu.

č. 3 – Jiráskovy sady III.
Pouze levá plocha.

č. 4 – Jiráskovy sady IV.
Pouze levá plocha.

č. 5 – Milínská ulice
Pouze levá plocha.

č. 6 – Třída Osvobození (II. poliklinika)
Pouze pravá plocha.

č. 7 – nám. 17. listopadu
Pouze levá plocha.

č. 8 – Školní ulice (fitness Oxygen)
Pouze levá plocha.

č. 9 – Školní ulice (horní kruhový objezd)
Pouze levá plocha.

č. 10 – Brodská ulice
Pouze levá plocha.

přední

č. 11 – Jiráskovy sady (panel u zmrzliny)

zadní

Jediný panel, kde nabízíme přední nebo zadní stranu.

Poznámky: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Organizace zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu pro naši provozní potřebu po nezbytně nutnou dobu. Tyto údaje nebudou
předávány 3. osobám a organizace je bude chránit v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Datum a podpis objednavatele (budoucího nájemce):

__________________________________________________________________________________
tuto objednávku zašlete na: objednavky@ts-pb.cz a pozemky@ts-pb.cz
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