Ceníky plakátování - Lovosice
Počet plakátovacích ploch: 12
Rádi pro Vás zajistíme výlep plakátů i v dalších městech, například: Litoměřice, Teplice

Ceník výlepu
Formát

Velikost
plakátu v cm2

Cena za 1 plakát na 1 den
bez 21% DPH

s 21% DPH

Přelepky

1 až 1600

0,99 Kč

1,20 Kč

A4

1 až 630

0,99 Kč

1,20 Kč

A3

631 až 1600

2,70 Kč

3,27 Kč

A2

1601 až 2900

4,00 Kč

4,84 Kč

A1

2901 až 5600

6,40 Kč

7,74 Kč

A0

5601 až 9999

9,90 Kč

11,98 Kč

Ceník dalších služeb
Služba

Cena

Popis

bez 21% DPH

s 21% DPH

Minimální cena zakázky

230,00 Kč

278,30 Kč

pro každé město zvlášť, může se lišit

Expresní výlep

300,00 Kč

363,00 Kč

pro každé město zvlášť, může se lišit

Distribuce do jiného města

110,00 Kč

133,10 Kč

cena za jedno město zahrnuje
převzetí, zabalení, dopravu

Přednostní výběr ploch

50,00 Kč

60,50 Kč

garantovaný výběr preferovaných ploch
(přednostní umístění plakátu)

Důležité informace pro příjem a výlep plakátů
Standardní výlepový den:
- neděle(uzávěrka příjmuv pátek - 12:00 hod)
- Výlep v jiné dny je možný s expresním příplatkem
Sběrové místo:
Informační středisko, Osvoboditelů 48/55, 410 02 Lovosice
Otevírací doba:
po, st 8:00-17:00; út, čt 8:00-16:00, pá 8:00-15:00 hod
Uzávěrka příjmu v jiném městě: ve středu - 12:00 hod
Při platbě v hotovosti není nutné vypisovat ručně objednávku – obsluha sběrného místa zadá Vaše údaje do počítače a objednávku pak
vytiskne k Vašemu podpisu. V případě platby na fakturu Vás prosíme, je nutné k Vašim plakátům přiložit písemnou objednávku. Platba na
fakturu je možná jen po předchozí dohodě.
Rádi pro Vás zajistíme výlep plakátů i v Krupce, Ústí nad Labem, Děčíně a dalších městech.
Zdarma provádíme opravy vylepených plakátů, přikládejte prosíme alespoň 10% náhradních navíc.
Platby za plakátovací kampaň přijímají sběrová místa předem při přijetí závazné objednávky.
Plakátovací kampaň lze objednat výhradně do posledního dne konání akce nebo do dalšího standardního výlepového dne - podle toho, co
nastane dříve.
Cena je kalkulována za každý započatý den trvání kampaně
(od neděle do soboty = 7 dní, od neděle do neděle = 8 dní).

Způsob výpočtu ceny zakázky
1. vynásobte: počet plakátů x počet dnů x cena za 1 plakát za 1 den
2. je-li výsledek bodu 1. nižší než minimální cena zakázky uvedená v tabulce, pak se cena Vaší zakázky rovná právě minimální ceně zakázky
uvedené v tabulce
3. přičtěte případné příplatky za expresní výlep nebo nebo přednostní garantovaný výběr ploch
4. součtem bodu 1. a případně bodu 2. a 3. získáte cenu Vaší zakázky
Platnost ceníku: Ceny jsou platné od 1.2.2018 do 31.1.2019. Změny vyhrazeny.
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