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OBJEDNÁVKA INZERCE jobDNES.CZ
□ Pracovní portál jobDNES.cz a zpravodajský portál iDNES.cz

Možnost využití personální inzerce v tištěných médiích (MF DNES, Lidové HOVÍny,
ME I RO 3 5+2) dle vlastního výběru formou čerpání předplacené inzerce najobDNES.cz

OBJEDNAVATEL/KLIENT

IČO / DIČ

00231321 /CZ 00231321

firma/jméno

Městská část Praha 18,

ulice/člslo

Bechyňská 639

PSČ/obec

199 00 Praha 18 - Letňany

t

Zápis v OR: , oddíl , vložka č.

POTVRZENI OBJEDNÁVKY
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v MAFRA, a.s. ve spojení s právě platným ceníkem
pro portál jobDNES.cz.

datum
17. 03. 2020

podpis, objednavatel

Razítko objednavatele:

Objednáváme inzerci na internetovém pracovním portálu jobDNES.cz v níže uvedeném
rozsahu a ceně na 12 měsíců:

• Inzerce pracovních pozic na portálu jobDNES.cz (cena za 1 inzerát na 30 dní v tomto balíčku 150,-
Kč bez DPH)

• Možnost refreshování pracovních pozic na portálu jobDNES.cz v jednotkové ceně inzerátu ve
frekvenci dle výběru klienta (po 30,14,7 nebo 3 dnech)

• Možnost inzerce v dalších médiích MAFRA z rozhraní jobDNES.cz dle výběru klienta
(zpravodajský portál iDNES.cz, noviny MF DNES, Lidové noviny, METRO a týdeník 5+2) do výše
aktuálního kreditu

• Převod 100 % zbytkového kreditu z předchozího inzertního období
Bonus:

10.000,- Kč volný kredit na inzerci navíc zdarma!!!
Logo klienta v TOP Zaměstnavatelích na hlavní stránce portálu jobDNES.cz po dobu 3 měsíce
zdarma!!!

Cena za program 50.000,- Kč bez DPH

Sídlo společnosti

MAFRA, a. s.

Karla Engliše 519/11

150 00 Praha 5

IČO: 45 3133 51
D!Č:CZ45 3133 51

Záplsv 0R

MSvPraze, B/1328

Kancelář

MAFRA, a.s.

Anděl Media Centrum

obchodní oddělení

Karla Engliše 519/11

150 00 Praha 5

Telefonní spojení

Bankovní spojení

Komerční banka, č.ú.:
1218942 011/0100

Objednavatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se zpracováním výše uvedených údajů pro vnitřní potřebu MAFRA, a.s.Tento vztah se řídí
„Všeobecnými obchodními podmínkami pro inzerci v MAFRA, a.s.", „Technickými podmínkami pro inzeráty v MAFRA, a.s.“ a právě platným ceníkem
inzerce pro portál jobDNES.cz.
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