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RÁMCOVÁ SMLOUVA o ıNZERcı 1“
[j MF DNES - celostátní vydání [II Lidové noviny - deník
Q MF DNES - regionální vydání l:| Lidové noviny - magazín
1:] magazín DNES + TV [j magazín Esprit Lidových novin
El magazín ONA DNES III magazín Bydlení
EI POWER KOMBI Q i.DNES.CZ

OBJEDNAVATELIPŘÍMÝ KLIENT oBJEDNAVATEuAGENTURA
ıco ı oıc ıco ı Dıc

26932211 I 0226932211 l

lirmaljméno název agentury

STAREZ - SPORT, a.s.

firmałjméno jmeno kontaktní osoby

Mgr. Michaela Radimská

ullcelčlslo adresa agentury IteIJfax

Křídlovická 911/34

Pscıøhec ıxııønı
603 00 Brno

temax ico klienta

Zápis v 0R= zápis v oR:
_*

DOHODA
ˇ

lzl PLOŠNÁ INZERCE
stanovené časové období (od - do) _

18.1.2017 - 31.12.2017 EI RÁDKOVÁ INZERCE
_ EI vKLÁDANÁ INZERCE

sleva za plochu EI WWW ADRESY

PIOCI'IB _
sleva v 'A zvláštní ujednání

gg'Hoblem 84'000 KC + 3x1/2 str. Komerční čıánek
7 v MF DNES l Brno a JIM
sleva za počet 3× kOíTlel'ČľlÍ Sdělení

pocet rozměr sleva v 'A na ĹDNESÍ bľn0.CZ,
5. pozice/1 den

Tento vztah se řídí „Všeobecnýml obchodními podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy v MAFRA. a.s.“, u“
„Technickými podmínkami pro Inzeráty a prospektové přílohy v MAFRA, as.“ a právě platným ceníkem inzerce. mıš aIIĚS 519m
Rámcová smlouva o slevě za opakování platí pro opakující se Inıerátý ve stejne velil'toˇstll velikost smí být 150 00 P'aha 5
překrocena do HB straný l=32Tmmí v celostátním výdàrıí, a do H4 sto-:mýr t=fis1mmí v regionálních vvdäníoh. Égäìšägâm
ve výjimečných případech lnapř. u zvláštních příloh a v jiných mimořádných případechlı je možno přehrocit '

výše uvedene omeIení aido 15 'lt daného poctu ínIeratů. UI'
lnıerát. kterýje Iadán do více regionů s kombínacní slevouı se zapocítává do plnění R5 pouze jednou. mˇpm'mm
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