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Nabídka výlepu plakátů:

Položka Počet
plakátů Počet dnů Cena za jednotku Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

Praha A1
 02.09.2018-06.10.2018 17ks 35 11,00 Kč 6 545,00 Kč 1 374,45 Kč 7 919,45 Kč

Výběr ploch 17ks 50,00 Kč 850,00 Kč 178,50 Kč 1 028,50 Kč

Placeno hotově 17ks   7 395,05 Kč 1 552,95 Kč 8 948,00 Kč

Pokud máte zájem, rádi pro Vás zajistíme i tisk plakátů:

Varianty Počet plakátů Formát Cena bez DPH Cena s DPH

P lnobarevný tisk (4/0, papír 120 g/m2) 17ks A1 1 231,50 Kč 1 490,12 Kč

Černý tisk, fluo/reflex papír 90 g/m2) 17ks A1 1 197,50 Kč 1 448,98 Kč

V  ceně tisku je zahrnuta i přeprava plakátů z tiskárny. V  ceně není zahrnut grafický návrh.

Cenová kalkulace plakátovací kampaně z webu RENGL.CZ

Doporučujeme vzít s  sebou na sběrné místo společně s plakáty.

V yhotovenou cenovou nabídku máte možnost s i nechat zas lat na Vámi zadaný e-mail nebo s i ji můžete vytisknout a přinést s sebou na sběrné místo společně s plakáty.
P ro objednání tisku nás kontaktujte alespoň dva pracovní dny předem. Tato cenová kalkulace nenahrazuje objednávku. 

Sběrné místo ve městě   Praha 2 , na kterém můžete zadat svoji objednávku a odevzdat plakáty pro výlep je:
 Sprinter - studio

 Praha 2, Trojanova 22/1898
 pondělí - pátek 9:00 - 18:00
 

Uzávěrka pro nedělní výlep je vždy v pátek ve 12:00 hodin. Uzávěrka pro výlep v okolních městech je vždy ve středu ve 12:00 hodin. Individuální podmínky a expresní
výlep pros íme sjednejte předem telefonicky na zákaznickém servisu 603 468 414 nebo info@rengl.cz. Na sběrném místě je zaveden systém hotovostních plateb při
zadání objednávky.

 
V ýše uvedená cenová kalkulace vychází z V ám zadaných parametrů a standardních podmínek. V ýsledná cena se může liš it v závis losti na konkrétních podmínkách,
s levách nebo příplatc ích. Poskytování plakátovacích kampaní se řídí obchodními podmínkami zveřejněnými na www.rengl.cz a www.rengl.sk v platném znění. Ceny jsou
stanoveny podle platného ceníku v den přijetí objednávky. Početní a tiskové chyby vyhrazeny. Společnosti RENGL, s.r.o. a RENGL Slovensko, s.r.o. s i vyhrazují právo
změnit ceny, podmínky a parametry v návaznosti na aktuální obsazenost plakátovacích ploch nebo jiné specifické podmínky, a to i bez předchozího upozornění.

 
Prosíme, považujte tuto cenovou kalkulaci za orientační cenovou nabídku. Pro opakované objednávky nabízíme možnost získat věrnostní nebo objemovou slevu či bonus.
Pro jakékoliv otázky či individuální požadavky nás prosíme kontaktujte.

 
Děkujeme za Váš zájem a těš íme se na spoluprác i.

 RENGL – plakátovací plochy
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