
Objednavatel:
Obchodní společnost: Česká pirátská strana 
Se sídlem: Dalimilova 6,  130 00 Praha 3
Zastoupená: Mikuláš Ferjenčík, místopředseda
Vyřizuje: Mikuláš Ferjenčík, místopředseda
Kontakt: Mikuláš Ferjenčík, +420 737 943 770 , mikulas.ferjencik@pirati.cz
IČO: 71339698
Číslo účtu: 2100048174/2010

1. Médium:
Název kampaně: Předvolební kampaň
Termín trvání kampaně: 1. - 28. 10. 2013
Uzávěrka podkladů: 25.9.2013
Parametry: Tisk billboardového plakátu o rozměru 5,1 x 2,4 metru
Počet kusů: 4
Cena za kus: 725 Kč
Cena za tisk celkem: 2 899 Kč
Poštovné a balné: 360 Kč
Cena celkem: 3 259 Kč
2. Médium:
Název kampaně: Předvolební kampaň
Termín trvání kampaně: 1. - 28. 10. 2013
Uzávěrka podkladů: 25.9.2013
Parametry: Pronájem billboardových ploch:

Praha 02 2597 Na Slupi, před nám.Ostrčila
Praha 06 574 Václavkova, u žst.Praha-Dejvice

Počet ploch: 2
Cena za kus: 4 211 Kč
Cena celkem: 8 422 Kč

Cena celkem: 11 681 Kč

V Praze dne: 24. 9. 2013

………………………………………………………….. …………………………………………………………..
Dodavatel Objednavatel

Tato závazná objednávka je neodvolatelná. Za akceptaci této závazné objednávky se rovněž považuje provedení díla podle této závazné objednávky ve smyslu 
ustanovení § 275 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel a dodavatel se dohodli, že vícepráce spojené s 
touto objednávkou budou dodavatelem účtovány. Tyto vícepráce musí objednatel písemně schválit před jejich realizací. Dodavatel nenese odpovědnost za vady 

způsobené chybnými podklady dodanými objednatelem. Pokud objednatel nedodrží termíny dodání podkladů a provedení korektur stanovené dohodou, 
dodavatel nenese odpovědnost za případné jazykové nebo obsahové vady díla a za dodržení termínu dodání dle této objednávky, kdy tento se posunuje o dobu 
danou zpožděním objednatele. Fakturace služeb probíhá po jednotlivých milnících projektu. Milník je datum ukončení etapy a zároveň datum vystavení faktury. 

Splatnost vystavené faktury je v tomto případě výjimečně do 1 dne od data vystavení faktury.

Equa Bank, účet č. 1012898908/6100, v. s. = 042013

Doplněnou, podepsanou, orazítkovanou a nascanovou objednávku odešlete, prosím, zpět na e-mailovou adresu 
director@iscream.cz.

Objednáváme tímto závazně u výše uvedeného poskytovatele reklamních služeb reklamní služby v níže uvedeném 
rozsahu:

OBJEDNÁVKA REKLAMNÍCH SLUŽEB
číslo: 042013
Dodavatel:

Blanka Fröhlichová
tel.: 608 180 185, e-mail: blanka.frohlichova@seznam.cz

Kafkova 341/12, 160 00 Praha 6
IČO: 71554921
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