
Kroměříž
Počet plakátovacích ploch: 16

Ceník výlepu plakátů

Formát Velikost 
plakátu v cm

Cena za 1 plakát na 1 den

bez DPH s DPH
2

5601 až 9999 11,749,70A0

2901 až 5600 7,506,20A1

1601 až 2900 4,363,60A2

631 až 1600 3,152,60A3

1 až 630 1,200,99A4

1 až 1600 1,200,99Pp

Minimální cena zakázky:

Expresní příplatek:

Garantovaný výběr ploch:

(pro každé město zvlášť, může se lišit)

(za výlep v jiný než standardní den, nebo příjem po uzávěrce)

(cena za jeden plakát s garancí přednostního umístění plakátu)

230,00 278,30

363,00300,00

50,00 60,50

Standardní výlepový den: Neděle (výlep v jiné dny je možný s expresním příplatkem)

Uzávěrka příjmu plakátů je v pátek v 12:00 hod.
Objednáváte-li výlep plakátů i v jiných městech, je uzávěrka ve středu v 12:00 hod.

Důležité informace:

- ke každé zakázce musí být přiložena úplně vyplněná objednávka
- specifické požadavky na provedení zakázky (např. soulep, přelepky) uveďte vždy písemně v objednávce
- zdarma provádíme opravy a údržbu vylepených plakátů, přikládejte, prosíme, alespoň 10% náhradních navíc

Způsob výpočtu ceny zakázky:
1. vynásobte počet plakátů X počet dnů X cena za 1 plakát na 1 den (platí se za každý započatý 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 fotodokumentaci
4. součtem bodu 1. a případně 3. získáte cenu Vaší zakázky

Doplňkové služby:
Fotodokumentace Vaší kampaně je zdarma k dispozici na www.rengl.cz/fotodokumentace
Distribuce do jiných měst (zahrnuje převzetí, zabalení i dopravu) 100 Kč za město (bez DPH).

Poskytování služeb výlepu plakátů se řídí obchodními podmínkami RENGL, s.r.o., které jsou zveřejněny na 
provozovnách RENGL, s.r.o., na sběrových místech a na internetových stránkách www.rengl.cz.

RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec 14
Zákaznická telefonní linka: 841601841  e-mail: info@rengl.cz  internet: www.rengl.cz
Ceny jsou v Kč a platné od 1.2.2014 do 31.1.2015. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceny jsou uvedeny na www.rengl.cz. Export 21.1.2015 15:15:10

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).
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