
mediální skupina matrav v

RÁMCOVÁ SMLOUVA O INZERCI TISK - IHTEKNÍT TV . IÍDIA .TISKÁRHT

D MF DNES - celostátní vydání D Lidové noviny - deník
^ MF DNES - regionální vydání Lidové noviny - magazín

magazín DNES + TV
D magazín ONA DNES D
D POWER KOMBI Týdeník 5plus2 - regiony, celostát

OBJEDNAVATEUPŘÍMÝ KLIENT OBJEDNAVATEUAGENTURA

IČO/DIČ IČO/DIČ

70892822 / CZ 70892822

flrma/jméno název agentury
Pardubický kraj

firma/Jméno Jméno kontaktní osoby

ullce/člslo adresa agentury ftel./fax
Komenského nám. 125

PSČ/obec klient

53211 Pardubice

telJfax IČO klienta

Zápis v OŘ: Zápis v OŘ:

DOHODA
W f

B PLOŠNÁ INZERCE
stanovené časové období (od - do)

v r

1. 1.2017-31. 12.2017 D ŘÁDKOVÁ INZERCE

D VKLÁDANÁ INZERCE

sleva za plochu a WWW ADRESY

plocha sleva v % zvláštní ujednání

RS se vztahuje na min. počet
12-tí inzerátů do 31. 12.

sleva za počet
2017. Celková částka pro

počet rozměr sleva v %
MFD je 100.000,-Kč bez12 15
DPH, pro týdeník 5plus2
^^'^P^'~ ^t/ ^R^ ^^^ÍÍdleaptleSnertlTento vztah se ndí "Věeobecnýml obchodními podmínkami pro inzeráty a

prospektové pňlohy v MAFRA, a.s.", MAFRA,a,S.

"Technickými podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy v MAFRA, a.s." a právě platným ceníkem inzerce. ! lanE"SS5"/1115000 Praha 5
100:45313351
DtČ:CZ45313351

Rámcová smlouva o slevě a opakováni platí pro opakující se inzeráty ve stejné velikosti, velikost smí být ZáptevOR
překročena do 1/8 strany (=327mm) v celostátním vydání, a do 1/4 strany (=651 mm) v regionálních vydáních. MSvPraae,B/1328

Ve výjimečných případech (např. u zvláštních příloh a v jiných mimořádných případech) je možno překročit Kancelář

výše uvedené omezení až do 15 % daného počtu inzerátů MAPU, a.s,
obchodnf oddělení
Brněnská 71
58601 Jihlava

Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle Telefonní spojenísmlouvu k řádnému uveřejněni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O tel.: 498 515 313

uveřejněni smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-ii fax: 498515666

kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifíkaci o aankwnf spálení
KomerĚnf banka, č.ú.:uveřejnění. 1218942011/0100



mediální skupina matra
Smluvní strany prohlašují, že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního TISK . IKTEBNET .TV . lA&IA .11SKÍRNV

tajemství (§ 504 z. C. 89/2012 Sb" občanský zákoník).

datum inz. po

l^z. ^^

podpi


