
 
 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O INZERCI 
 

  MF DNES – celostátní vydání   Lidové noviny - deník 
 

  MF DNES – regionální vydání   Lidové noviny - magazín 
 

  magazín DNES + TV   magazín Esprit Lidových novin 
 

  magazín ONA DNES   magazín Bydlení 
 

  POWER KOMBI    předplatné MF DNES 
 

 OBJEDNAVATEL/PŘÍMÝ KLIENT  OBJEDNAVATEL/AGENTURA 
 

IČO / DIČ  

71226401 / CZ71226401 
 IČO / DIČ  

      /       

 

firma/jméno  

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
 název agentury 

      

 

firma/jméno 
      

 jméno kontaktní osoby 

      

 

ulice/číslo  
Tolstého 16  

 adresa agentury /tel./fax 

      

 

PSČ/obec  
58601 Jihlava  

 klient  

      

 

tel./fax   IČO klienta 

      

 
 

  Zápis v OR:       Zápis v OR:       

 
 

 DOHODA 
 

stanovené časové období (od – do) 

1.1.2018 - 31.12.2018 

 
 sleva za plochu 

 
plocha 

      
  sleva v % 

      

 
 sleva za počet 
 

počet 

  
 rozměr  

      
 sleva v % 

      

 
 Tento vztah se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami pro inzeráty a 
prospektové přílohy v MAFRA, a.s.“, 
„Technickými podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy v MAFRA, a.s.“ a 
právě platným ceníkem inzerce. 
 

Rámcová smlouva o slevě za opakování platí pro opakující se inzeráty ve stejné 
velikosti, velikost smí být 
překročena do 1/8 strany (=327mm) v celostátním vydání, a do 1/4 strany 
(=651mm) v regionálních vydáních. 
Ve výjimečných případech (např. u zvláštních příloh a v jiných mimořádných případech) je možno překročit 
výše uvedené omezení až do 15 % daného počtu inzerátů. 
Inzerát, který je zadán do více regionů s kombinační slevou, se započítává do plnění RS pouze jednou. 

 
datum 

23.1.2018 

  inz. poradce 

      

 
 

podpis, objednavatel 

      

  podpis, MAFRA, a.s. 

      

 

    PLOŠNÁ INZERCE 
 

    ŘÁDKOVÁ INZERCE 
 

    VKLÁDANÁ INZERCE 
 

    WWW ADRESY 
 

zvláštní ujednání 
 

Nedílnou součástí této 
smlouvy je nabídka MAFRA, 
a.s. ze dne 10.1.2018. 
Celková částka 87.909,-Kč 
bude rozdělena mezi 16 x  
předplatné v hodnotě 
48.224,-Kč bez DPH 
a  inzerci v hodnotě  
39.685,- Kč bez  
DPH       

 

Sídlo společnosti 

MAFRA, a. s. 

Karla Engliše 519/11 

150 00  Praha 5 

IČO: 45 31 33 51 
DIČ: CZ 45 31 33 51 

Zápis v  OR 

MS v Praze, B/1328 

Kancelář 

MAFRA, a.s. 

obchodní oddělení 

Lidové noviny 

Karla Engliše 519/11 

150 00 Praha 5 
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