Cenník je platný od 01.marca 2012
RAČIANSKY  VÝBER
Mesačník obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača.
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Správa pre adresáta: „Inzercia RV č...“ 
			
Objednávateľ:

Fakturačná adresa:

Fa posielať na adresu: 

Kontaktná osoba:

Č. Účtu: 

IČO: 

DIČ:

IČ DPH: 

e-mail.: 

Tel.: 


Objednávam si uverejnenie riadkovej inzercie:
Platí aj pre objednávky na spomienky a blahoželania
Cena za 1 znak (t.j. jedno písmeno aj medzera riadkovej inzercie):

□	komerčná inzercia	- 0.084 € bez DPH / 0,10€ s DPH (služby, ponuka pracovného miesta)
				- 0.084 € bez DPH / 0,10 € s DPH(predám, kúpim) 
□	darovanie – do 80 znakov zdarma


T e x t   r I a d k o v e j   I n z e r c I e: 25 50 75 100


Počet vydaní:
□	1 - krát	 (RV č. ..................)			□	6 – krát 	(RV č. ..................)
□	2 - krát	 (RV č. ..................)			□	7 - krát	(RV č. ..................)	
□	3 - krát	 (RV č. ..................)			□	8 - krát	(RV č. ..................)
□	4 - krát	 (RV č. ..................)			□	9 - krát	(RV č. ..................)
□	5 - krát	 (RV č. ..................)			□	10 – krát 	(RV č. ..................)
□	11-  krát 	(RV č. ..................)

Zľavy z cien za riadkovú inzerciu			Príplatky k cenám za riadkovú inzerciu
poskytujeme podľa počtu bezprostredne po sebe 		uplatňujeme v závislosti na náročnosti grafických úprav
nasledujúcich  uverejnení (opakovaní plošnej inzercie)		Náročné grafické spracovanie reklamy redakciou		+ 5 -30 % *
3 - 5 opakovaní 		-5 %				Dodatočné zmeny zadaného návrhu po uzávierke		+ 5 % *	
6 - 7 opakovaní 		-10 %				Dodanie inzerátu po uzávierke			+ 5 % *
8 a viac opakovaní 		-35 %								

Použitie plnofarebnej tlače je započítané v cene plošného inzerátu. Ceny za reklamu platia pre hotový návrh dodaný inzerentom. 
*najmenej však 8,40 € s DPH.
					
Spôsob platby :
□ 	hotovosť				□	prevodný príkaz 			□	internetbanking


Prijal: ………………………..   dňa: ………………  Počet znakov/ text: ………..… Celkom k platbe s DPH: …………..……… €

Dátum: ..........................................           	Pečiatka a podpis objednávateľa:  ……………………………………….………………..

