ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA REKLAMNÉHO PRIESTORU – BEDEKER MESTA POPRAD
Dodávateľ: Mestská informačná kancelária Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad,
IČO: 42381193, DIČ: 2024097372, IČ DPH: SK 2024097372, tel. 0910 890 512
riaditel@visitpoprad.sk, www.VisitPoprad.sk
V zastúpení: Ing. Lucia Pitoňáková, riaditeľka
Objednávateľ:
Obchodný názov a sídlo:
Názov prevádzky resp. inzerovanej služby:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

E-mail:

Web:

V zastúpení (meno a funkcia):
Tel.:

Záväzne si u Vás objednávam (uveďte počet:) …...... stranu/strán inzercie v
pripravovanom bedekri mesta Poprad
vo formáte DL v náklade 10 000ks (SJ) + 10 000 ks (AJ)
v cene 280,- € bez DPH/ 1 strana – celková suma objednávky:................,- €
Zároveň žiadam o pridelenie 200 ks slovenskej a 200 ks anglickej verzie (za každú inzertnú stranu)
pre vlastnú potrebu a distribúciu vlastným klientom (- nehodiace sa prečiarknite:) ÁNO – NIE
Odoslaním tejto objednávky akceptujem nasledujúce obchodné podmienky:
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť plnú výšku objednávky na základe zálohovej faktúry v lehote
splatnosti 14 dní. Nedodržaním tejto podmienky Objednávateľovi zaniká nárok na inzerciu a
bude vybraný iný - náhradný inzerent.
2. Po obdržaní e-mailového potvrdenia objednávky od Dodávateľa sa Objednávateľ zaväzuje do
14 kalendárnych dní dodať grafiku inzercie vo forme reklamného banneru v slovenskej a
samostatne v anglickej verzii v krivkách (PDF, PNG...) vo formáte 10 cm x 21 cm + 5mm okraj
(tzv. spadavka) v rozlíšení 300 DPI. V prípade pokračujúcej inzercie môže byť po dohode použitá
aj pôvodná grafika. Pri koncipovaní návrhu je nevyhnutné brať do úvahy čitateľnosť textu v
malom formáte DL! Návrh je potrebné odoslať na adresu riaditel@visitpoprad.sk
3. Umiestnenie, čiže poradie inzertnej stránky Objednávateľa je výlučne v kompetencii Dodávateľa.
4. Realizáciou vyššie uvedenej inzercie vzniká objednávateľovi automaticky nárok a prednostné
právo na inzerciu v bedekri mesta Poprad pri opätovnej dotlači. Toto právo Objednávateľ nie je
povinný využiť.
V …................................... Dňa …..........................

Objednávateľ (pečiatka, podpis)

