RAPORT

OBJEDNÁVKA INZERCE

Objednávám tímto zveřejnění inzerce v týdeníku RAPORT a beru na vědomí všeobecné podmínky uvedené
na zadní straně objednávky.
POČET ZVEŘEJNĚNÍ v číslech ...................................................................................................................
FORMÁT

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ FORMÁTY

1 sloupec

(4,8 cm) × .......................cm

1/8 strany (3 sloupce × 11 cm)

(2 600 Kč)

2 sloupce

(10 cm) × .......................cm

1/6 strany (4 sloupce × 11 cm)

(3 200 Kč)

3 sloupce

(15,2 cm) × .......................cm

1/4 strany

(4 200 Kč)

4 sloupce

(20,4 cm) × .......................cm

1/2 strany

(7 500 Kč)

5 sloupců

(26,1 cm) × .......................cm

1 strana

6 sloupců

(30,9 cm) × .......................cm

(14 000 Kč)

UMÍSTĚNÍ

RAPORT, Ottova 418, 269 01 Rakovník,
tel.: 313 512 601, E-mail raport@raport.cz

na inzertní ploše
v redakční části (str. 2
, str. 3
na titulní straně
vedle hlavičky novin vlevo
vedle hlavičky novin vpravo

,

kultura

,

sport

,

TV

)

(4,5 x 7 cm)
(4,5 x 7 cm)

MODRÉ ZVÝRAZNĚNÍ INZERÁTU NA TITULNÍ STRANĚ

25 Kč/cm2
+ 50 %
+ 100 %
1 500 Kč
1 500 Kč

+ 200 %

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ INZERÁTŮ
2
4
6
13

– 3
– 5
– 12
– 20

inzeráty
inzerátů
inzerátů
inzerátů

10 % sleva
15 % sleva
20 % sleva
25 % sleva

21 –
27 –
36 –
41 –

v počtu ............................

do oblasti .........................................................

26
35
40
52

inzerátů
inzerátů
inzerátů
inzeráty

30 % sleva
35 % sleva
40 % sleva
45 % sleva

VKLÁDÁNÍ TISKOVIN
Do čísla ........................
Cena 1 Kč za jeden vložený list
KOMERČNÍ ROZHOVOR
Do čísla ..................

na str. ....................

KOREKTURY INZERCE

v rozsahu .....................

zpracovaný.........................

faxem na tel. č. ...................................................................................

CELKOVÁ CENA OBJEDNANÉ INZERCE ČINÍ
Kč ..................................

Fakturou

V hotovosti

...................................

Název ﬁrmy: .................................................................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................................................
Telefon: .........................................

IČO: ............................................

V Rakovníku dne: ...........................................................

DIČ: ................................................

Podpis, otisk razítka..........................................................

Uvedené ceny jsou bez DPH (20 %). Své požadadavky zaškrtněte v rámečcích

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE
1. Zadání inzerátu
a)
b)
c)
d)

Redakce titulu přijímá inzeráty na základě objednávky nebo smlouvy.
Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je odpovědný zadavatel.
Zadavatel zodpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů poskytnutých za účelem inzerce.
Redakce titulu neodpovídá za pravdivost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinna zkoumat zakázky a inzeráty, zda jimi
nejsou porušována či dotčena práva třetích osob.

2. Podklady pro inzerci
a) Redakce zaručí pro dodaný inzerát běžnou jakost tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro inzerát dodaný zadavatelem a použitá technologie.
b) Podklady protisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání. Redakce titulu je uchovává měsíc po proběhnutí objednané
inzertní akce nebo po termínu zveřejnění inzerátu, pokud není dohodnuto jinak.
c) Obtahy inzerátu budou zadavateli zaslány pouze na jeho výslovné přání. Pokud zadavatel neoznámí nesouhlas s redakční úpravou inzerátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí.

3. Umístění inzerátu
a) Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, označí redakce titulu slovem „Inzerce“.
b) Pokud není sjednán přesný termín zveřejnění, zveřejní redakce titulu inzerát v nejbližším možném termínu.
c) Pokud si zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají rozměrům sloupců na stránkách titulu, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru.
d) Redakce titulu si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Pokud je dohodnuta
maximální cena, nebude tato překročena.
e) Pokud zadavatel předá graﬁcky nezpracovaný inzerát, redakce jej zpracuje v rozměru odpovídajícím rozsahu textu.

4. Inzerát zveřejněný pod značkou
Redakce titulu je povinna shromažďovat a předávat zadavateli došlé nabídky na inzeráty průběžně v době 4 týdnů ode dne zveřejnění. Po této době redakce titulu není povinna došlé nabídky evidovat a uchovávat.

5. Právo odmítnout inzerát
a) Redakce titulu si vyhrazuje právo odmítnout zakázku z důvodu obsahu, původu nebo technické formy, jestliže je v rozporu se
zákony, úředními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi nebo jestliže poškozují dobré jméno redakce titulu. To platí zejména pro
inzerci týkající se drog, sexu, politických stran a ideologií.
b) Redakce titulu nemusí zadavateli zdůvodňovat, proč inzerát odmítla.

6. Neplnění zakázky
a) Pro případ vyšší moci je redakce titulu zbavena závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad škody.
b) Pokud se neplní celá zakázka pro okolnosti, za které nenese odpovědnost redakce titulu, musí zadavatel nahradit redakci titulu
rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému odběru odpovídající slevou.

7. Placení inzerátu
a) Pokud se nejedná o přímou platbu, fakturuje redakce titulu zadavateli do 7 dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura se zasílá zadavateli s kontrolním výtiskem inzerátu.
b) Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá rozhodnutí na redakci titulu, je podkladem pro zúčtování dle druhu inzerátu skutečný tiskový rozměr.
c) Existují-li odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zákazníka, je redakce oprávněna požadovat úhradu v hotovosti předem.
d) V případě, že zákazník neuhradí fakturu ve stanoveném termínu, je povinen uhradit redakci titulu majetkové sankce v dohodnuté
výši, a není-li v konkrétním případě dohodnuta, pak 0,05% z ceny inzerátu za každý den prodlení.
e) Pokud pohledávky nebudou zaplaceny ve stanovené době, odpadá nárok na veškeré poskytnuté slevy. Zadavatel je pak povinen
uhradit plnou cenu zakázky.
f) Zruší-li zadavatel objednávku již v průběhu její realizace, a nenaplní tak potřebný počet inzerátů pro poskytnutí slevy, ztrácí nárok
na slevu a je povinen doplatit cenu již zveřejněných inzerátů v plné výši.

8. Reklamace - náhradní plnění
a) Pokud se projeví v průběhu tisku nedostatky v podkladech pro tisk, které při přejímání zakázky nejsou okamžitě viditelné, pak
zadavatel nemá nárok na slevu nebo na náhradní plnění.
b) Zadavatel má v případě zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného otištění inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen, pokud se nejedná o případ uvedený v bodě
3a).
c) Reklamovat inzerci je možno do 14 dnů po zveřejnění inzerátu.
d) Pokud zadavatel převezme odpovědi na inzerát, ztrácí nárok na možnost reklamace.

Tyto všeobecné podmínky inzerce tvoří nedílnou součást objednávky.
Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

Vydavatelství RAPORT
inzertní oddělení

