
mediilnískupino mofro
RAMCOVA SMLOUVA O INZERCI Ílsx lNJExNII rV RÁDlÁ,TlsxÁRNY

X MF DNES - celostátní vydání

X ĺur DNES - regionální vydání

Ę magazín DNES + w
Ę magazín oNA DNES

f] POWER KOMBI

oBJEDNAVATEL/PŘíMÝ xI_lenľ

lČo / DlČ

70892822 I C270892822

Íirmďjméno

Pardubický krď1

firma/jméno

Ulice/číslo

Komenského nám. 125

PsČ/obec

53211 Pardubice

tel./fax

Zápis v oR:

X liaové noviny _ deník

X lioove noviny _ magazín

!
!
x Týdeník 5pIus2 _ regiony, ceIostát

OBJEDNAVATEL/AG ENTURA

lČo / DlČ

název agentury

jméno kontaktní osoby

adresa agentury /tel./fax

klient

lČo klienta

zápis v oR:

DOHODA

stanovené časové období (od - do)

1. 1.2018 - 31 .12.2018

sleva za plochu

plocha

sleva za počet

počet

12
rozměr

sleva v %

sleva v %

15

B PLoŠNÁ lNzERcE

B ŘÁDKoVÁ lNzERcE

B VKLÁDANÁ lNzERcE
tr WWW ADRESY

zvláštní ujednání

RS se Vztahuje na min' počet
12-ti inzerátů do 31. 12.
2018. Celková částka je
120.000 Kč bez DPH.

Tento vztah se řĺdí,,Všeobecnými obchodnĺmi podmínkami pro inzeráty a prospektové přĺlohy v MAFRA, a.s.",
,,Technickými podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy v MAFRA' a.s." a právě ptatným cenĺkem inzerce.

Rámcová smlouva o slevě za opakovánĺ platĺ pro opakujĺcí se inzeráty ve stejné velikosti, velikost smĺ být
překročena do 1/8 stľany (=327mm) v celostátním vydání' a do 1l4 strany 1=551'm) v regionálních vydáních.
Ve výjimeěných přĺpadech (např. u zvláštních přĺloh a v jiných mimořádných přĺpadech) je možno překročit
výše uvedené omezení aż do í5 % daného počtu inzerátů

Smluvní strany se dohodly, že Pardubický krajbezodkladně po uzavřenítéto smlouvy odeŠ/e
smlouvu k řádnému uveřejněnÍ do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ln' o
uveřejnění smlouvy Pardubický krajbezodkladně informuje druhou smluvnĺ stranu, nebyl-li
kontaktní Údajtéto smluvnĺ strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveřejnění'

Smluvnĺ strany prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ($ 50a z. č.

89/2012 Sb., občanský zákoník).

síđlo společnostl
MAFRA, A. S.

Kańa Engliše519/11
15000 Pmha5
tČo: łs3ĺ 33 5ĺ
otč:człser$sĺ
záplsv 0R
MSvke,8/1328

l(ancelář
MAFRA, a.s.
obchodní oddělení
Bměnská 71
586 01 iihlava

Telefonníspo|enÍ
tel.: 498515313
fax:498515666

Bankovní spo|ení
KomerčnÍ banka, č.ú.:

t2l8942 011/01ú



iilnískupino mofro
nÁolĺ .llsxÁĺĺY

detum

; q /2 )dĺ/
inz. poradce

Bc. Moni

podpis, MAFRA, a.s.podpis, objednavatel

a. s. TlsK lĺI!xNa'
Karla Englĺše 519 /11,15o 00 Praha 5
útvar inzerce

II{AFRA,

1609,Za PasážÍ 0253 0 Pardubice
lčo;


