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RAMCOVA SMLOUVA O INZERCI
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X ur DNES - regionátní vydání
! magazín DNES + w
! magazín oNA DNES
! PoWER KoMBt

!
I

oBJEDNAVATEUPŘiMÝ KLIENT

OBJEDNAVATEUAGENTURA

!

x

tioove noviny - deník
tioové noviny - magazín
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lčo / DĚ

70892822 I C270892822
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fiÍma/jmóno

název agentury

ÍiÍma/jmóno

jméno kontaktní o3oby

ullce/čÍslo

adresa agentury /tol./fax

Psč/obec

klient

tel./fax

lčo kllenta

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

53211 Pardubice

Zápls v oR:

Zápis v oR:

DOHODA
stanovené časovéobdobl (od - do)

-

31 . 12.
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plocha

sleva v

7o

sleva za počet
rczměr
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PLoŠNÁ lNzERcE

tr ŘÁoxovÁ lNzERcE
tr VKLÁDANÁ lnzence
tr WWWADRESY

2019

sleva za plochu

počet

tV r^olA .rliÍÁrNY

fl

Éo/DĚ

1. 1.2019

'

sleva v

7o

15

zvláštnÍ uJodnánl

RS se Vztahuje na min. počet
12-tiinzerátů do 31' 12.
2019. Celková částka
smlouvy činí160'000 bez
DPH.

Tento vztah se řídi,,Všeobecnými obchodními podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy
v MAFRA, a'8.", ,,Technickými podmínkami pro inzeráty a prospektové přilohy v MAFRA, a.s." a
právě platným ceníkem inzerce'

sídlo 3poločnostl

Rámcová smlouva o slevě za opakováni platí pro opakujíci se inzeráty ve stejné ve|ikosti' velikost
smí být překroěena do í/8 strany (=327mm) v celostátním vydání, a do 1I4 strany (=65ímm)
v reglonálních vydáních.
Ve výiimečných případech (např. u zvláštních příloh a v jiných mimořádných případech) je moŽno
překročit výše uvedené omezení až do í5 % daného poětu inzerátů

olĎcz$er$sr

MAFRA, a. s.
rúíaEngliše 519/1
150 00 PÍaha 5

l
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Kancrlář
MAFRA, a.s.

obciodní oddělení
Bměnská 71
586 01 Jihlava
Toloíonní30o|oní
tel.: 498 515 313
far 498 515 666

Banlovní spolgní
Komeňní banka, č'ú.:

1218942 01V01m

mediÓlnískupino mofro
Tato smlouva nab,ývá platnostiokamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a
účinnostidne 1. 1. 2019 za předpokladu, Že byla řádně zveřejněna v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Pardubický krajbezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn.o
uveřejnění smlouvy Pardubický krajbezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní údajtétosmluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikacio
uveřejnění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ($
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

datum
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inz. poradce

Bc. Monika Eisová
a. s.

podpis, MAFRA, a.s.

podpls, obJednavatel

Kada Engliše 519/11
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Útvar inzerce

ZaPasáží

45313351
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