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Ceník inzerce
platný od 1. 1. 2019

Technické parametry
Kunratického zpravodaje

1/2 strany
1 strana

Formát: A4
Spad: 210 x 297 mm
Zrcadlo: 187 x 264 mm
Barva: 4/4 v celém rozsahu
Tištěný náklad: min. 4 100 ks - všechny domácnosti v Kunraticích
Rozsah jednoho vydání: 16 stran
Periodicita: dvouměsíčník
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Velikosti inzerce a ceny
1 strana
187 x 264 mm
1/2 strany (na šířku)
187 x 129,5 mm
1/2 strany (na výšku)
91 x 264 mm
1/4 strany (na výšku)
91 x 129,5 mm
1/4 strany (na šířku)
187 x 62 mm
1/8 strany
91 x 62 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
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5 200 Kč
2 600 Kč
2 600 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
800 Kč
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1/8
strany

Slevy ze základních cen bez DPH
Opakování 6x:

–5%

Platí pouze při objednání najednou.

Technické podmínky pro příjem inzerce
Podklady přijímáme pouze připravené, zpracované pro tisk:
v kompozitním PDF, EPS, barva CMYK, texty v křivkách; TIFF, JPG, ve CMYKu, rozlišení 300 DPI. Všechny inzeráty
musí mít tmavé pozadí nebo musí být ohraničené rámečkem v přesném rozměru objednané inzerce.

Uzávěrka příjmu inzerátů
Redakce Kunratického zpravodaje přijímá objednávky do 25. dne v každém lichém měsíci.
Uzávěrka příjmů podkladů je poslední pracovní den každého lichého měsíce.

Kontakty
Vydává: Úřad MČ Praha-Kunratice
Adresa: K Libuši 7, 148 00 Praha 4
www.praha-kunratice.cz

Podklady a objednávky posílejte na e-mail:
info@praha-kunratice.cz
Tel.: 244 102 214

KUNRATICKÝ

zpravodaj

Všeobecné obchodní
podmínky inzerce

I. Objednání - zadávání inzerce
Inzeráty do Kunratického zpravodaje přijímá Úřad MČ Praha-Kunratice pouze na základě písemné nebo e-mailové objednávky
inzerenta.

nebo e-mailovou adresu.
Inzerent odpovídá za včasné dodání všech bezchybných podkladů pro inzerci do data uzávěrky. Podklady pro inzeráty se
přijímají pouze připravené, zpracované pro tisk: v kompozitním PDF, EPS, barva CMYK, texty křivkách; TIFF, JPG, ve CMYKu,
rozlišení 300 DPI.
Rozměry inzerátu jsou uvedeny v ceníku inzerce.

II. Ceny a platební podmínky
Ceny inzerátů jsou stanoveny v samostatném ceníku.
Inzerent je povinen uhradit cenu inzerátu v hotovosti při osobním předání objednávky nebo uhrazením faktury
do 14 dní po jejím obdržení.

III. Storno inzerátu, odstoupení od objednávky
Inzerent má právo svou objednávku stornovat. Může tak učinit maximálně tři dny před odesláním Kunratického zpravodaje
k tisku.
Stornování inzerce je nutné učinit prokazatelně a písemně, jinak se má za to, že učiněno nebylo.
Inzerentovi bude při včasně stornované objednávce vrácena platba – v případě, že otištění inzerátu hradil předem.

IV. Zveřejnění inzerce, právo odmítnout inzerát
Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou
porušována práva třetích osob. Inzerent odpovídá za správnost a právní přípustnost inzerce.
nosiči či zaslat elektronicky.
Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo formy, jestliže je v rozporu se
zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, jestliže poškozuje dobré jméno vydavatele, nebo inzerát obsahuje zjevně
nepravdivé nebo zavádějící informace. Tuto skutečnost je vydavatel povinen oznámit inzerentovi a není povinen odmítnutí
zdůvodňovat.
Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od subjektu, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, nebo který
je dlužníkem MČ Praha-Kunratice.

V. Reklamace
1. Vydavatel neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými inzerentem.
2. Vydavatel odpovídá pouze za prokázané vady uveřejněného inzerátu způsobené při výrobě Kunratického zpravodaje
redakcí. Inzerent je oprávněn požadovat pouze opětovné uveřejnění opraveného inzerátu, nedomluví-li se smluvní
strany jinak.

VI. Závěrečná ustanovení
Od ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.
Pokud se z kapacitních důvodů inzerce do konkrétního vydání Kunratického zpravodaje nevejde, má redakce právo odmítnout
zveřejnění v aktuálním čísle a nabídne možnost zveřejnění v následujícím volném vydání.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky inzerce, včetně platného ceníku inzerce Kunratického
zpravodaje.
Závazným objednáním inzerce v Kunratickém zpravodaji objednavatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami.

