
Objednatel: Dodavatel:

Fakturační adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:
Vojenské lesy a statky ČR s.p. 

Pod Juliskou 1621/5 
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: 
Telefon:
Email: 

MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519
15000 Praha

IČO: 45313351
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:
 

Předmět plnění

Popis předmětu plnění
Reklama a propagace v rámci konference "Lesy vs. kůrovec" 
Reklamní plnění: 
- uvedení loga společnosti na pozvánce, programu a webu events.mafra.cz 
- uvedení společnosti v úvodním projevu na akci 
- prezentace v panelu s možností promítání  
- umístění roll upů s logem společnosti v místě konání akce 
- možnost prezentace formou propagačních materiálů na akci 
- možnost pozvání hostů dle dohody 
- umístění upoutávky konference ve dvou vydáních LN a MFD 
- umístění výstupu z konference ve vydání LN a na webu lidovky.cz 

Dodavatel se zavazuje zrealizovat reklamní plnění v prvotřídní kvalitě a na své náklady. Veškeré propagační materiály obsahující
název nebo logo objednatele mohou být zhotoveny a distribuovány pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Návrhy budou zasílány k připomínkování na e-mail  Bannery a další propagační materiály objednatele,
určené k uskutečnění reklamní prezentace objednatele (pokud je smluvně ujednáno), vyzvedne dodavatel na základě
předchozího ohlášení v místě určeném objednatelem a po ukončení prezentace je objednateli na jím určené místo vrátí. 
Nárok na odměnu za reklamní plnění dodavateli vzniká po doložení veškeré dokumentace k poskytnutému reklamnímu plnění. V
případě nesplnění kompletního reklamního plnění je dodavatel povinen po předchozí dohodě s objednatelem adekvátně ponížit
finanční odměnu za poskytované služby.

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 100 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: ,

Telefon: Mobil: E-mail: 

Další podmínky:

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Objednávka č. 19:4/2019/193

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

www.vls.cz



15.10.2019 
_____________________ _____________________

Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
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