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1.  Samostatný výlep – Liberecký kraj (4 okresů)

Počet Poznámka Jednotná cena Celková cena s DPH
výlepů s DPH

1x 1x výlep celý kraj         A2 16.000kč 16.000kč

2x 2x výlep celý kraj +(tisk plakátů A2 jeden druh)     23.000kč  23.000kč
                      

jiný dle vzájemné dohody

3x 3x výlep celý kraj+ (tisk plakátů A2 jeden druh) 28.000kč          28.000kč

DOPORUČENO -  V PŘÍPADĚ OBJEDNÁNÍ VÍCE KRAJŮ, VÝRAZNÁ SLEVA!!!!

OPTIMÁLNÍ – 

( plakát bude na výlepových plochách umístěn pro voliče výrazně delší dobu, než tomu bude před volbami )

Počet obcí:                                            
  Cca 210

obcí   

Počet výlepových ploch: Cca 220– neplacené/volné výlepové plochy

Orientační počet plakátů 1x výlep: cca 250 ks/A3, 250 ks/A2, 200ks/A1

Důležité informace:

1. Položky označeny ZELENĚ jsou optimální, jak z hlediska četnosti opakovaných výlepů a opravných přelepů,

tak i z hlediska počtu a velikosti plakátů.

2. Položky označené ČERVENĚ nedoporučujeme, protože se jedná o velikost plakátů, které svým rozměrem v

mnoha případech neodpovídají rozměrům výlepové plochy, nebo dochází k jejich okamžitému stržení, nebo

přelepení jinými subjekty.

3. Do počtu výlepových ploch jsou zahrnuty také výlepové plochy na autobusových (vlakových) zastávkách a

jiných vhodných místech, které jsou určeny pro neplacený výlep plakátů.

4. Při výlepu používáme námi prověřené lepidlo, plakáty lepíme, aby nedocházelo k jejich stržení.

5. Fotodokumentaci zasíláme na vámi zvolený Email vždy po dokončení jednotlivých výlepů.

6. Uvedené  CENY jsou kalkulovány tak, že při výlepu naši pracovníci současně vylepují reklamní plakáty pro

místní organizace,  čímž omezujeme následné přelepení jinými subjekty.  O této skutečnosti vás proto bez

okolků informujeme, protože tento systém je ověřený a máme s ním dlouhodobě dobré zkušenosti.

7. Na uvedené CENY se vztahují následující podmínky a jsou platné za předpokladu jejich splnění:

a. po  oboustranně  odsouhlasené  objednávce  -  platba 75% z  celkové  ceny  před  prvním  výlepem

bezhotovostně na účet



b. po dokončení prvního výlepu a zaslání fotodokumentace, nebo předem dohodnutých podkladů na

vámi uvedený Email – doplatek 25% bezhotovostně na účet

8. Ostatní upravuje vzájemná dohoda.


