REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

B R N O

CENÍK OD 1.2.2020

REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V BRNĚ

Statutární město Brno leží na 230 km2 s 381 000 obyvatel. MHD s celkovou délkou linek 977 km
přepraví v pracovní den kolem 1 000 000 cestujících. Roční přeprava činila v roce
2018 více než 360 mil. osob. Městskou dopravu v Brně pravidelně používá kolem 80%
obyvatel nejméně dvakrát denně. Reklama v MHD má velkou a rychlou účinnost. Sledovanost
např. plakátů v dopravních prostředcích MHD je dle průzkumů až 93 % cestujících. Průměrný
denní provozní stav v MHD v Brně je 520 vozidel (tramvaje, trolejbusy, autobusy).

VÝJEZD VOZIDEL V PRACOVNÍ DEN (stav k 1.1.2020)
tramvaje
180
trolejbusy
100
autobusy
240
celkem

520

KONTAKTUJTE NÁS V BRNĚ (i JIHLAVĚ)
Služby venkovní reklamy v MHD v Brně pro Jihomoravský kraj poskytujeme
exkluzivně také v Jihlavě pro kraj Vysočina. Naše obchodní oddělení zabezpečuje
venkovní reklamu po celé České republice.
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
IČ 46966234 DIČ CZ46966234
Centrála Brno – Špitálka 41, 602 00 Brno
543 537 217
zakazky@snip-brno.cz
Filiálka Jihlava – Křížová 2, 586 01 Jihlava
567 300 220
jihlava@snip-brno.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 31106641/0100
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V N I T Ř N Í P L A K ÁT Y A 4 , A 3 V E VOZ I D L E C H M H D
tramvaje • trolejbusy • autobusy
Pronájem reklamních ploch za 1 ks (minimální množství 50 ks)
BRNO A4 svisle

1 týden

2 týdny

1 měsíc

každý další
měsíc

instalace

do 199 ks

35 Kč

70 Kč

80 Kč

75 Kč

10 Kč

od 200 ks

30 Kč

60 Kč

70 Kč

65 Kč

10 Kč

BRNO A3 vodorovně

1 týden

2 týdny

1 měsíc

každý další
měsíc

instalace

do 199 ks

60 Kč

120 Kč

150 Kč

130 Kč

10 Kč

od 200 ks

55 Kč

110 Kč

140 Kč

120 Kč

10 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. U obou formátů je na plakátu z technických důvodů zakryt 20 mm spodní okraj. Do tohoto prostoru nedoporučujeme umisťovat
důležitá graﬁcká a textová sdělení.
2. Instalace je prováděna každý pátek. Termín pronájmu začíná sobotou a končí pátkem. Plakáty se dodávají vždy do čtvrtka do 12.00 hodin,
pokud není dohodnuto jinak.
3. Doporučené množství plakátů je od 100 kusů. Denně je v provozu cca 520 vozidel MHD.
4. Cena za barevný tisk při množství 100 ks – cca 4,70 Kč za 1 ks A4; 8,80 Kč za 1 ks A3. Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky,
v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou dobu pronájmu. Ceny tisku jsou uvedené bez zpracování graﬁckého návrhu.
5. Úhradu sjednaných služeb provádí objednavatel vždy před zahájením instalace, což je podmínkou reklamní zakázky.
POZOR! Nelze zajistit výběr konkrétní linky
vozidla MHD.
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REKLAMA V LCD MONITORECH VE VOZIDLECH MHD
tramvaje 13T – Porsche
Pronájem reklamních časů
14 dní

každých dalších
14 dní

produkční
práce

spot – 10 sec

9 000 Kč

6 000 Kč

3 000 Kč

spot – 15 sec

11 000 Kč

8 000 Kč

3 000 Kč

spot – 20 sec

13 000 Kč

10 000 Kč

3 000 Kč

spot – 30 sec

17 000 Kč

14 000 Kč

3 000 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Oboustranné LCD monitory s úhlopříčkou 40 cm (formát 16:9) jsou umístěny v tramvajích Škoda 13T – Porsche, s rozlišením 1280 x 800 b.
Počet vozidel je 49 s celkovým počtem 196 obrazovek (stav k 1.1.2020).
2. Provozní doba vysílání je 16 hodin denně, se zobrazením spotu 6x za hodinu.
3. Přijímáme reklamní spoty ve formátech: bmo, mpeg, avi, wmv, ﬂv, swf, na nosičích CD, DVD, ﬂash. Podklady pro reklamu je nutné
dodat 7 dní před instalací.
4. V ceně produkčních prací není zahrnuta výroba reklamního spotu. Výrobu reklamního spotu je možné zajistit na základě zvláštní
objednávky a předchozí kalkulace nebo ji zajišťuje na svůj náklad klient.
5. Úhradu sjednaných cen provádí objednavatel vždy před zahájením kampaně, což je podmínkou pro realizaci reklamní akce.

TRAMVAJ 13T PORSCHE
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CEL OP L OŠ N Á RE KL A MA N A VOZ ID L EC H MH D
karoserie tramvaje – bez polepu oken
pronájem reklamních ploch bez oken
1. rok

2. rok

3. rok

zhotovení reklamy
celkem od

tramvaj KT8

330 000 Kč

300 000 Kč

270 000 Kč

178 000 Kč

Vario dlouhé

200 000 Kč

180 000 Kč

160 000 Kč

120 000 Kč

Vario krátké

170 000 Kč

150 000 Kč

130 000 Kč

94 000 Kč

tramvaj Anitra

300 000 Kč

270 000 Kč

250 000 Kč

152 000 Kč

tramvaj 13T Porsche

500 000 Kč

450 000 Kč

400 000 Kč

200 000 Kč

B R NO

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Zhotovení reklamy obsahuje uvedení vozidla do základního barevného provedení podle požadavků zákazníka buď nástřikem laku nebo
celozábalem vozidla do samolepicí fólie a vrácení vozidla do předepsaného barevného provedení po skončení doby pronájmu. V ceně
zhotovení reklamy není zahrnuta cena barvy pro podklad. V případě „zabalení“ vozu do potištěné fólie je cena zhotovení kalkulována
samostatně. Potištěná fólie musí být chráněna tuhou laminací.
3. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovení a instalace reklamních prostředků. Jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy
(objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou dobu
pronájmu. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez záruky, pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá technickým a provozním
podmínkám a právním předpisům. Instalace fólie je prováděna do 5 pracovních dnů po jejím dodání. Celková cena za výrobu reklamy
– přenesení graﬁky – je závislá na náročnosti graﬁckého řešení reklamy, použitých materiálech a technologii a stanovuje se dohodou.
4. Minimální doba pronájmu je 12 měsíců, maximální 36 měsíců s možností dalšího prodloužení dle aktuálního stavu reklamy.
5. Dodací lhůty se pohybují zpravidla cca od 3 do 10 týdnů po podepsání smlouvy (podle typu vozidla, náročnosti výroby, technických
podmínek a dalších vzájemných dodavatelských podmínek).
6. V případě polepu okenních částí tramvají se řídí ceny pronájmů příslušným ceníkem.

KT8

VARIO DLOUHÉ

VARIO KRÁTKÉ

ANITRA

13T PORSCHE
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CEL OPL OŠ NÁ RE K L A MA N A VOZ ID L E C H MH D
karoserie tramvaje – komplet včetně polepu oken
B R NO

pronájem reklamních ploch včetně prosklených částí* zhotovení reklamy
celkem od
3. rok
1. rok
2. rok

tramvaj KT8

380 000 Kč

345 000 Kč

310 000 Kč

184 000 Kč

Vario dlouhé

230 000 Kč

205 000 Kč

185 000 Kč

141 000 Kč

Vario krátké

195 000 Kč

170 000 Kč

150 000 Kč

106 000 Kč

tramvaj Anitra

345 000 Kč

310 000 Kč

285 000 Kč

165 000 Kč

tramvaj 13T Porsche

575 000 Kč

515 000 Kč

460 000 Kč

220 000 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Polep oken je dovolen pouze na levé straně vozidla. Nesmí zakrývat výhled řidiče z vozidla (u jednosměrných tramvají musí
zůstat zachovaný výhled ze zadní plošiny). U obousměrné tramvaje (KT8) je dovoleno polepovat okna pouze ve středním článku
a to oboustranně.
2. Zhotovení reklamy obsahuje uvedení vozidla do základního barevného provedení podle požadavků zákazníka buď nástřikem laku nebo
celozábalem vozidla do samolepicí fólie a vrácení vozidla do předepsaného barevného provedení po skončení doby pronájmu. V ceně
zhotovení reklamy není zahrnuta cena barvy pro podklad. V případě „zabalení“ vozu do potištěné fólie je cena zhotovení kalkulována
samostatně. Potištěná fólie musí být chráněna tuhou laminací.
4. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovení a instalace reklamních prostředků. Jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy
(objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou dobu
pronájmu. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez záruky, pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá technickým a provozním
podmínkám a právním předpisům. Instalace fólie je prováděna do 5 pracovních dnů po jejím dodání. Celková cena za výrobu reklamy
– přenesení graﬁky – je závislá na náročnosti graﬁckého řešení reklamy, použitých materiálech a technologii a stanovuje se dohodou.
5. Minimální doba pronájmu je 12 měsíců, maximální 36 měsíců s možností dalšího prodloužení dle aktuálního stavu reklamy.
6. Dodací lhůty se pohybují zpravidla cca od 3 do 10 týdnů po podepsání smlouvy (podle typu vozidla, náročnosti výroby, technických
podmínek a dalších vzájemných dodavatelských podmínek).
* Speciální průhledná okenní fólie typu contra-vision
s atestem Ministerstva dopravy ČR.
KT8

VARIO DLOUHÉ

VARIO KRÁTKÉ

ANITRA

13T PORSCHE
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SAMO LEP I C Í F ÓL I E NA B O Č N Í K A R O S ER II VOZ ID E L MHD
tramvaje
pronájem reklamních ploch

B R N O

instalace

1. měsíc

každý další

12 měsíců

100 x 60 cm

1

1 000 Kč

700 Kč

na dotaz

1 000 Kč

220 x 60 cm

2

2 000 Kč

1 400 Kč

na dotaz

1 000 Kč

220 x 80 cm

3

2 600 Kč

1 700 Kč

na dotaz

1 000 Kč

300 x 60 cm

4

2 600 Kč

1 700 Kč

na dotaz

1 000 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Reklamní fólie přijímáme pouze natištěnénebo nalepené na jednom kusu fólie v určeném rozměru, potištěné fólie musí být chráněny
tuhou laminací.
2. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovení a instalace reklamních prostředků. Jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní
smlouvy (objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu
po celou dobu pronájmu. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez záruky, pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá
technickým a provozním podmínkám a právním předpisům. Instalace fólie je prováděna do 5 pracovních dnů po jejím dodání.
Celková cena za výrobu reklamy je závislá na použitých materiálech a technologii a stanovuje se dohodou.
3. Kalkulace výroby na vyžádání, běžná výrobní lhůta reklamních fólií je do cca 5 pracovních dnů.

4

4

2

1

2

1

4

3

4

4

4

2

4

4
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SAMOLEPICÍ FÓLIE NA BOCÍCH VČETNĚ OKENNÍCH PLOCH VOZIDEL MHD
tramvaje
pronájem reklamních ploch

B R N O

instalace
1. měsíc

každý další měsíc

12 měsíců

560 x 240 cm

1

8 500 Kč

7 000 Kč

75 000 Kč

8 000 Kč

120 x 180 cm

2

4 000 Kč

3 500 Kč

32 000 Kč

2 000 Kč

900 x 240 cm

3

12 000 Kč

9 500 Kč

95 000 Kč

12 000 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Technologie výroby je řešena kombinací speciální průhledné okenní folie typu contra-vision s atestem Ministerstva dopravy ČR
a vinylové fólie na plechovou část karoserie.
2. Polepuje se levý bok vozu ze strany bez dveří.
3. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovení a instalace reklamních prostředků. Jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy
(objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou dobu
pronájmu. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez záruky, pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá technickým a provozním
podmínkám a právním předpisům. Instalace fólie je prováděna do 5 pracovních dnů po jejím dodání. Celková cena za výrobu reklamy
je závislá na použitých materiálech a technologii a stanovuje se dohodou.
4. Kalkulace výroby na vyžádání, běžná výrobní lhůta reklamních fólií je do cca 5 pracovních dnů.

1

2

2

3
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CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA VOZIDLECH MHD
autobusy • trolejbusy
B R NO
sólo

pronájem reklamních ploch včetně prosklených částí* zhotovení reklamy
celkem od
3. rok
1. rok
2. rok
130 000 Kč

120 000 Kč

110 000 Kč

85 000 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Polep oken je dovolen pouze na levé straně vozidla a nesmí zakrývat výhled řidiče z vozidla.
2. Zhotovení reklamy obsahuje uvedení vozidla do základního barevného provedení podle požadavků zákazníka buď nástřikem laku nebo
celozábalem vozidla do samolepicí fólie a vrácení vozidla do předepsaného barevného provedení po skončení doby pronájmu. V ceně
zhotovení reklamy není zahrnuta cena barvy pro podklad. V případě „zabalení“ vozu do potištěné fólie je cena zhotovení kalkulována
samostatně. Potištěná fólie musí být chráněna tuhou laminací.
4. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovení a instalace reklamních prostředků. Jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy
(objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou dobu
pronájmu. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez záruky, pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá technickým a provozním
podmínkám a právním předpisům. Instalace fólie je prováděna do 5 pracovních dnů po jejím dodání. Celková cena za výrobu reklamy
– přenesení graﬁky – je závislá na náročnosti graﬁckého řešení reklamy, použitých materiálech a technologii a stanovuje se dohodou.
5. Minimální doba pronájmu je 12 měsíců, maximální 36 měsíců s možností dalšího prodloužení dle aktuálního stavu reklamy.
6. Dodací lhůty se pohybují zpravidla cca od 3 do 10 týdnů po podepsání smlouvy (podle typu vozidla, náročnosti výroby, technických
podmínek a dalších vzájemných dodavatelských podmínek).

Na pravé straně vozidla není dovolen polep okenních částí!
* Speciální průhledná okenní fólie typu contra-vision s atestem Ministerstva dopravy ČR.

Platnost ceníku od 1.2.2020
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.

Špitálka 41, 602 00 Brno

543 537 217

9
2
zakazky@snip-brno.cz

www.snip-brno.cz

SAMO LEP I C Í F ÓL I E NA B O Č N Í K A R O S ER II VOZ ID E L MHD
autobusy Solaris
pronájem reklamních ploch

B R N O
okenní fólie 198 x 60 cm
(pouze autobusy Solaris)

1 měsíc/ks

každý další měsíc

2 000 Kč

1 400 Kč

instalace

1 000 Kč
Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Reklamní fólie přijímáme pouze natištěné nebo nalepené na jednom kusu fólie v určeném rozměru, potištěné fólie musí být chráněny tuhou
laminací.
2. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovení a instalace reklamních prostředků. Jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy
(objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou
dobu pronájmu. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez záruky, pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá technickým
a provozním podmínkám a právním předpisům. Instalace fólie je prováděna do 5 pracovních dnů po jejím dodání. Celková cena za
výrobu reklamy je závislá na použitých materiálech a technologii a stanovuje se dohodou.
3. Kalkulace výroby na vyžádání, běžná výrobní lhůta reklamních fólií je do cca 5 pracovních dnů.
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SAMOLEPICÍ FÓLIE NA BOCÍCH VČETNĚ OKENNÍCH PLOCH VOZIDEL MHD
autobusy, trolejbusy
pronájem reklamních ploch

B R N O

instalace
1. měsíc

každý další měsíc

12 měsíců

450 x 230 cm

1

6 000 Kč

5 000 Kč

50 000 Kč

5 000 Kč

120 x 180 cm

2

3 500 Kč

3 000 Kč

27 000 Kč

2 000 Kč

900 x 230 cm

3

7 000 Kč

6 000 Kč

60 000 Kč

12 000 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Technologie výroby je řešena kombinací speciální průhledné okenní folie typu contra-vision s atestem Ministerstva dopravy ČR
a vinylové fólie na plechovou část karoserie.
2. Polepuje se levý bok vozu ze strany bez dveří.
3. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovení a instalace reklamních prostředků. Jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy
(objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou
dobu pronájmu. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez záruky, pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá technickým
a provozním podmínkám a právním předpisům. Instalace fólie je prováděna do 5 pracovních dnů po jejím dodání. Celková cena za
výrobu reklamy je závislá na použitých materiálech a technologii a stanovuje se dohodou.
4. Kalkulace výroby na vyžádání, běžná výrobní lhůta reklamních fólií je do cca 5 pracovních dnů.
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SA M O L E P I C Í F Ó L I E N A Z Á D I A DV E Ř Í C H VOZ I D E L M H D
autobusy
pronájem reklamních ploch

B R N O

instalace

zadní sklo 120 x 60 cm
záď 110 x 75 cm

1

2

záď cca 250 x 230 cm

3

1. měsíc

každý další měsíc

700 Kč

500 Kč

1 000 Kč

700 Kč

500 Kč

1 000 Kč

4 000 Kč

3 500 Kč

4 000 Kč
Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Při polepu zádi je umístění výhradně na zadních sklech autobusů, montáž na venkovní ploše. Fólie na prosklené ploše jsou zevnitř
průhledné, z vnějšího pohledu tvoří plnou plochu. Technologie výroby je řešena kombinací speciální průhledné okenní fólie
typu contra-vision s atestem Ministerstva dopravy ČR a vinylové fólie na plechovou část karoserie. V polepu musí být
ponechán prostor pro RZ, číslo linky, označení přepravy dětí, evidenční číslo vozidla, označení nejvyšší dovolené rychlosti vozidla
a zvedací místa vozidla.
2. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovení a instalace reklamních prostředků. Jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy
(objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou
dobu pronájmu. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez záruky, pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá technickým
a provozním podmínkám a právním předpisům. Instalace fólie je prováděna do 5 pracovních dnů po jejím dodání. Celková cena za
výrobu reklamy je závislá na použitých materiálech a technologii a stanovuje se dohodou.
3. Kalkulace výroby na vyžádání, běžná výrobní lhůta reklamních fólií je do cca 5 pracovních dnů.
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R E K L A M N Í PA N E LY N A Z Á B R A D L Í C H
pronájem reklamních ploch

B R N O

instalace

údržba
(měsíční paušál)

1. měsíc

každý další

12 měsíců

200 x 80 cm HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

4 000 Kč

2 500 Kč

25 000 Kč

1 200 Kč

60 Kč

250 x 80 cm OSTATNÍ ZASTÁVKY

3 500 Kč

2 000 Kč

20 000 Kč

1 200 Kč

60 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Prostorové umístění:
1. HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – zábradlí v kolejišti tramvajových zastávek
2. OSTATNÍ ZASTÁVKY – dělicí zábradlí na tramvajových tratích Nové sady, Ústřední hřbitov, Mendlovo náměstí, Stará osada, přístaviště Bystrc,
před obchodním domem TESCO Dornych, nástupní prostor před hlavním vstupem do výstaviště z ulice Hlinky a další dohodnutá místa
v prostoru zastávek.
Obchodní a technické podmínky:
1. Instalace panelů se provádí nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich převzetí (výrobě). Demontáž začíná poslední den sjednaného pronájmu.
2. V ceně pronájmu reklamní plochy není zahrnuto zhotovování reklamních prostředků. Výroba, příp. graﬁcké řešení se zajišťuje na základě
zvláštní smlouvy (objednávky). Orientační cena za výrobu např. panelu 200 x 80 cm včetně podkladového plechu je cca 2 600 Kč/ks
(+ 21 % DPH). Ceny se sjednávají dohodou podle náročnosti provedení. Běžná výrobní lhůta reklamního panelu je 3–6 pracovních
dnů.
3. Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky. V takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou dobu pronájmu.
Při dodávce panelu je nutno použít pozinkovaný plech tl. 0,8–1 mm.
4. K ceně pronájmu se účtuje měsíční paušál za údržbu panelů.
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T R A N S PA R E N T Y ( P V C BA N N E R Y ) N A Z Á B R A D L Í C H
pronájem reklamních ploch

B R N O

instalace

1. měsíc

každý další

12 měsíců

200 x 80 cm HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

4 000 Kč

2 500 Kč

25 000 Kč

700 Kč

250 x 80 cm OSTATNÍ ZASTÁVKY

3 500 Kč

2 000 Kč

20 000 Kč

700 Kč

500 x 80 cm OSTATNÍ ZASTÁVKY

7 000 Kč

4 000 Kč

38 000 Kč

700 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Prostorové umístění:
1. HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – zábradlí v kolejišti tramvajových zastávek
2. OSTATNÍ ZASTÁVKY – dělicí zábradlí na tramvajových tratích Nové sady, Ústřední hřbitov, Mendlovo náměstí, Stará osada, přístaviště Bystrc,
před obchodním domem TESCO Dornych, nástupní prostor před hlavním vstupem do výstaviště z ulice Hlinky a další dohodnutá místa
v prostoru zastávek.
Obchodní a technické podmínky:
1. Instalace se provádí do cca 3 pracovních dnů v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovování reklamních prostředků, jejichž výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy (objednávky)
nebo si je klient dodává sám podle stanovených technických podmínek. Pokud zákazník dodá vlastní reklamní prostředky, ručí za jejich
trvanlivost a kvalitu po celou dobu pronájmu.
3. Orientační cena: za výrobu banneru 200 x 80 cm – 800 Kč (+ 21 % DPH)
250 x 80 cm – 1 000 Kč (+ 21 % DPH)
500 x 80 cm – 1 800 Kč (+ 21 % DPH)
4. Běžná výrobní lhůta je do cca 5 pracovních dnů.
5. Transparenty jsou umisťovány bez záruky proti poškození nebo zničení třetí osobou, povětrnostními vlivy apod.
6. Předem nevyžádané transparenty se po ukončení doby pronájmu likvidují. V případě zpětného odběru si klient vyzvedne transparent
v dohodnutém termínu. V případě zpoždění se účtuje skladné 150 Kč (+ 21 % DPH) za každý započatý den – po pěti dnech
zpoždění se transparent likviduje bez náhrady s tím, že povinnost úhrady skladného objednavatelem zůstává.
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R E K L A M N Í PA N E LY N A S TOŽ Á R E C H
panel 80 x 120 cm
pronájem reklamních ploch

B R N O

jednostranný
prvek

oboustranný
prvek

manipulační
poplatek

podkladová
plocha

instalace

1 300 Kč

1 200 Kč

stožáry MHD
12 měsíců

10 900 Kč

13 000 Kč

500 Kč

pronájem nosiče
včetně úchytů
1 000 Kč

stožáry VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
12 měsíců

11 900 Kč

14 000 Kč

600 Kč

900 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Základní cena je za pronájem reklamních ploch. V manipulačním poplatku jsou zahrnuty náklady s povolovací agendou pro umístění
reklamního panelu.
2. Kalkulace výroby na vyžádání, běžná výrobní lhůta je do cca 5 pracovních dnů.
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REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM HORIZONT
plakáty A1 v reklamních nosičích Horizont na stožárech
BRNO

pronájem reklamních ploch
1 den/ks

1 měsíc/ks

12 měsíců/ks

30 Kč

900 Kč

10 800 Kč

A1 (59,4 x 84,1 cm)

instalace
30 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH 21 %

Obchodní a technické podmínky:
1. Minimální doba pronájmu je 7 dní.
2. Cena instalace a demontáže 30 Kč / ks platí při použití papírových plakátů. U dlouhodbějších kampaní se používají v systému
Horizont samolepící vinylové fólie, u kterých se účtuje cena za instalaci a demontáž ve výši 200 Kč / ks.
3. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovování reklamních prostředků. Výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy (objednávky).
Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou dobu pronájmu.
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