
o§JED VKA R§ALIZAC§ A PRcV§eov
R§KLAfrfiNícn pLůcH

Fřoďměť oňjeďnádry;

Závazně u Vás obj*drráváme realizaci a pravozrrváni reklamy die níže uvedenýcFr specifikael:

:gna orovozo*ání selkam b* DPH: 47 452.00 Kč
:ena instalace eelkem bez DPH: t 6ó5,ao Kč
:ena rnirgbv eglkern bel DPH: ťú §{s,8ú Kč
lena celkern bet §PH 2* %
nana eelkem vě+tně BPi{ *1 %

§s §§g,{Xl Kč
ř? t§t,§z Nč

*?aznémka: Foťodal<urnentaci a wá§éílí p*užíťý€h mářeíráiú lzé rea'izgvat jen u něktetých n*siř:i.

§tatttpvaci paptatky sa qjadnávají talďo:

oď §s. do 45. ďft§ včéř}ě pťgď šaháj§ním ké$rpané čini stsrnóvať;i pplatak 5s % a cel*oxí ce*y §lr9r,?§va§Ffi púr*fi.

oď 4{. .&rá vdeířě pěď zafiálěflíř, kfiďrponě čirí stornovaci popla tek 1 ag íťa z c$!t<§ťé csny §ťOťt?ov*,rýčfi plosfr,

Pos{yíovaťcí; náaev Ťirmy: AiFT s.r.a.
sg;id|€m: 1, méje 871113, 46ů §7 Liberec
adresa pro doručovóní: 1. máje B71113,460 07 Libeíec
É; 48?.8?4?

DlČ: CZ048ž874?
spi*ová anačka v Sktr*rdnim r*j*tříku: C 3708§ u Kraj. soudu v Ústi nad Labem
kont*ktni §§cba, telgŤon: Milgslav §anov*c, &3 7S3 §4§
ocgba s podpiscvýtn právem; Miloslav Šanovec

Oňj'ednaíeí; náuev §rmy: Čask* pir*ttk& gtrang

se sidl*m; Řehořova S43/19 1 30 00 Praha 3

adre§§ pro d<rručtvóní: Řehořova §4§l,!9 13CI 0§ Praha 3

tČ: 71339698
DlČ:
spisová rnačka v Obchodrtin rejsťiku:
k§fitaktnío§§ba, teleťon: Jakub Mi*hálek.77§§ř8§50
ogoba a §odni§av,ú Jakub Michálek

Ézev rgklam ni a kceriílaeř§nta: §řo§ií§§ doplnit úd*i

tvp reklamnitlo nosiče obdobi od obdcbi do §oč§t §l§§h
MHD Fraha: Rámečkv 106 x 1§ cm {Trasa A) 16.,lů,2ůí7 31-10.2017 25

MH§ Pralra: Rámečkv 1§6 x 1§ crn §rasa B} 16.10.20í7 31.1§.?017 a6
MHS Praha: Rámečkv 10§ x 19 crn {Trasa C) 16.1o.2017 31.1§.2017 §o

fetodokurnEntage l ks do 14 dnů án§Jns:*

Úč§§ktíc, §^+dnáuajf úrcJrpf prcďbní s platbami ve vý§ aJ 96. de*né"

§na: 1g.10,2a17

-M^" "\" t*X //lrl
la řnng: rrasírre daplnit údai ťrVá.Ťr'
3biednává: orosirrre danlnit údai "i.. Lx*l i{rt Á j {.*L

, r-a
-._ lrrÁ gť d

}ne: íť- //r-.{/?/lv #AlPI
tvAňl§mó n §ubhc řansťroít

br*rr r rr,,
la firmu: A|P l š.r.o.

Fřiial: lyíiíoeťav Šanoyec
|č: s4b28747, ač ffilazarut


