
Dodavatel: 

Radim Rudzinski, R-press 

Okružní 214 / 1A 

794 01 Krnov   

IČ: 655 00 989                                                   tel.: 775 102 188       DIČ: CZ7604145230 

 e-mail.: mesicnik.karvina@seznam.cz 

  
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA INZERCE 

Objednáváme si u Vás tímto zveřejnění inzerce 

 

Název firmy ( objednávající ): Česká pirátská strana 

 

Adresa: Řehořova 943/19, Praha 3  

 

Telefon: 737480813 Fax:  

 

e - mail: zuzana.klusova@pirati.cz 

 

DIČ:  

IČ: 71339698  

 

Představitel firmy: Zuzana Klusová 

Funkce: lídryně Pirátů v Karviné, místopředsedkyně krajského fóra Pirátů v MSK 

 

ROZMĚRY FORMÁTOVÉ INZERCE ( v mm) 

1/ 8 strany   1/4 strany  1/2 strany  1/1 strana 
výška 88 x 

šířka 125  

výška 180  x šířka 125  

výška 88  x šířka  254  

výška 180 x šířka 254  

výška 364 x šířka 125  

výška 364 x 

šířka  254  
 

Modulová:   
 

SPECIFIKACE INZERCE 

Velikost: 1/2 strany  Titul: Karvinský info Termín vydání.: 8, 9/2018 
Strana:  Umístění:  Počet zveřejnění: 1x 

Dodání podkladů: e-mail Autorizace:  
 

 CENA INZERCE 

Standardní cena: 11 600,- Sleva:   Agenturní provize:  
Bonus:  ½ str. PR každé vydání Způsob úhrady: převodem před vydáním 
Konečná cena bez DPH: 11 600,- Konečná cena včetně 21% DPH: 14.036,- 
 
Objednávku jsem si řádně přečetl a souhlasím s jejím zněním.  
Vyplněnou objednávku pošlete na adresu: viz.dodavatel.  
Podklady posílejte na adresu: viz.dodavatel.  
Dodavatel se podpisem této objednávky zavazuje zveřejnit inzerci dle výše uvedené specifikace. 
Objednavatel se zavazuje uhradit zveřejněnou inzerci dle výše uvedené specifikace, nejpozději v den 
splatnosti faktury.Odstoupení od objednávky je možno písemnou formou na adresu 
dodavatele.Případnou  reklamaci je nutno řešit nejpozději do 3 dnů ode dne doručení faktury či 
dokladového výtisku, také písemnou formou. V případě nezaplacení v termínu splatnosti je objednatel 
povinen zaplatit úrok z  prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud 
objednatel nedodá vydavateli  podklady do termínu, je vydavatel oprávněn odmítnout objednávku, 
neprovést inzerci a současně mu vzniká právo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši +20% k 
standardní ceně inzerce. Objednatel je oprávněn zrušit svou objednávku, je však v tomto případě 
povinen uhradit vydavateli storno poplatek ve výši:  
1. v případě zrušení objednávky do 7 dnů před distribucí novin – 50 % ceny inzerce 
2. v případě zrušení objednávky v době kratší 7 dnů před vydáním novin – 100% ceny inzerce 
 
Datum: 14. 8. 2018 

                                                                                                                      Radim Rudzinski, R-press 



    -------------------------------------------                                                                   ----------------------------------
            objednávající dodavatel

 


