Příloha č. 1: Příklad struktury smlouvy na sportovní akci
Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2009)
Smlouva musí zahrnovat následující obsahové části:
• název a účel
•

majitelé práv

•

podpis výkonů akce

•

druh sponzorování:
o titul oficiální sponzor
o titul hlavní sponzor
o dílčí sponzor

•

katalog reklamních možností:
o reklama na pásu, vlaječky
o reklama na sportovním oděvu, dresu
o plakáty, programové sešity, vstupenky

•

sestavení celkového balíčku reklamních možností

•

regulace využívání jména spolku pro vlastní reklamní opatření sponzora

•

řízení exkluzivních akcí v hlavním sponzorování

•

počet, druh a reklamní možnosti dílčích sponzorů

•

stanovení odměn

•

doba platnosti smlouvy

Příloha č. 2: Dohoda se sponzorem
Zdroj: FORET (2003)

Dohoda
Věc: Sponzoring Českého juniorského mistrovství Brnobankou
Vážení,

jsem potěšen, že Brnobanka a.s. Souhlasí se sponzorováním Českého juniorského
mistrovství …, které se bude konat ve sportovním centru v Lužánkách v sobotu 17. 12.
1994 a v neděli 18. 12. 1994. Jak bylo odsouhlaseno, vyúčtuji od Vás celkovou částku
40.000Kč plus DPH v termínu …... .

Žádáte definitivní návrh propagace a já bych navrhoval následující: „Akce je
sponzorována Brnobankou „ (logo). Zamýšlíme umístit toto oznámení na všech
vydaných materiálech, které jsou naznačeny níže:
1. Plakáty – vytiskneme 500 barevných plakátů a rozešleme je do všech svazových
oddílů a klubů a všech sportovních a oddechových center v České republice
měsíc před mistrovstvím.
2. Přihlašovací formuláře – vydáme 2 000 přihlášek, které budou odeslány do
oddílů, klubů a středisek.
3. Programy – bude jich přibližně 1 000 a navrhuji, aby oznámení bylo na přední a
prostřední stránce.
4. Inzertní plochy – souhlasíme, že Vám bude k dispozici 6 ploch a jiným
společnostem nebude nabídnut žádný prostor pro inzerci.
5. Souhlasíme, že pro stánek bude vyhrazen prostor poblíž vstupu do hlavní haly.
Souhlasíme, že vydáme tiskové komuniké a uspořádáme setkání s tiskem a
vyhradíme pro tento účel 13. říjen 1994 jako datum, které by se hodilo Vám i nám.
Myslím, že bychom to měli potvrdit co nejdříve. Zatím bych byl rád, kdybyste nám
mohli poskytnout seznam lidí, kteří by měli obdržet tiskové komuniké, anebo by se měli
zúčastnit tiskového setkání. Výlohy na občerstvení při setkání s žurnalisty ponesete Vy,
jak bylo dohodnuto, za což jsme Vám vděční. Mimochodem, nehovořili jsme o
novinových výstřižcích (zprávách v tisku) – mohu předpokládat, že budete vyhledávat

zprávy (zmínky) o Vašem sponzorství v obchodním tisku, zatímco my budeme
shromažďovat zmínky z místního a národního tisku, rozhlasu a televize?

Doufám, že jsem zahrnul do této dohody vše, o čem jsme diskutovali na naší schůzce.
Prosím, dejte mi vědět, domníváte-li se, že jsem něco opomněl, jinak budu
předpokládat, že vše je pro Vás přijatelné.

Závěrem si dovolím konstatovat, že jsme potěšeni, že Brnobanka a.s. se rozhodla
sponzorovat toto mistrovství a vynaložíme veškeré úsilí, abychom Vás nezklamali a
potvrdili, že naše spolupráce je oboustranně výhodná.

S pozdravem,

V Brně dne................

pověřený pracovník
za organizační výbor

Pozn.: Návrh výše uvedené dohody je vymyšlen, proto všechna jména a data ve
skutečnosti neexistují. Právně se jedná o dohodu podle § 262 obchodního zákoníku o
nepojmenované smlouvě podle § 269 odst. 2 téhož.

Příloha č. 3: Smlouva mezi sponzorem a sdružením
Zdroj: FORET (2003)

Smlouva mezi sponzorem a sdružením,
kterou je odsouhlaseno toto:
1. V souladu s touto smlouvou sponzor zaplatí sdružení částku 40.000 Kč na
sponzorování „Juniorského mistrovství ČR“. Sdružení souhlasí, že splní všechny
závazky podle odstavce 2.
2. Od 1. 8. 1994 do 31. 8. 1994 sdružení souhlasí, že:
a) Zaručí sponzorovi, že zveřejní sponzorovo jméno a podrobnosti sponzorské
smlouvy ve všech tiskových oznámeních sdružení týkajících se
„Juniorského mistrovství ČR“.
b) Bude dáno sponzorské oznámení na přední obálku a centrální stránky
programu vztahující se k „Juniorskému mistrovství ČR“.
c) Umístí toto oznámení na plakáty.
d) Přesný typ barvy a stylu oznámení (předlohy) podle klauzulí 2.a až 2.f bude
blíže určen sponzorem a propagačním oddělením sdružení zvláštní
dohodou. Pokud nebude dosaženo takové dohody do dvou měsíců před
konáním mistrovství, bude přijat návrh sdružení.
e) Sponzor dostane 20 vstupenek zdarma na závěrečný ceremoniál
mistrovství.
f) Sponzorovi bude poskytnuta místnost ve sportovním středisku Lužánky od
17 do 23 hodin každý den mistrovství k setkání s klienty a hosty. Všechny s
tím související náklady budou hrazeny sponzorem.
g) Poskytne prostor 4x1,5m na výstavní stánek související se sponzorovými
službami během mistrovství. Obsah a styl ukázek bude konzultován se
sdružením.
h) Zajistí setkání s tiskem oznamující sponzorování sponzorem na místě a v
čase, s kterým budou souhlasit obě smluvní strany. Náklady na toto setkání
nese sponzor.
3. Splátka uvedené částky 40 000 Kč bude provedena najednou nejpozději do 1.
12. 1994.

4. Splátka bude předmětem DPH s běžnou sazbou a bude splatná ve prospěch účtu
sdružení.

Ostatní ustanovení:
5. Je dohodnuto, že za všechny záležitosti týkající se řízení mistrovství zůstane
výhradně zodpovědné sdružení.
6. Je dohodnuto, že mistrovství bude propagováno a pokryto médii, jako je rozhlas
a televize. Sdružení se bude ze všech sil snažit zajistit, aby sponzor byl uznán
jako sponzor mistrovství, ale sponzor uznává, že zvláštní dohody mohou být
sjednány se všemi zainteresovanými stranami.
7. Je odsouhlaseno, že sponzor má přednostní právo obnovit sponzorství pro
mistrovství 1996 za dohodnutou cenu. Sponzor oznámí své rozhodnutí
nejpozději 6 měsíců před zahájením mistrovství 1996.
8. V případě zrušení mistrovství z jakéhokoliv důvodu bude tato smlouva
anulována a prohlášena za neplatnou. Sdružení vrátí sponzorovi saldo částky
uvedené v klauzuli 3 a vyúčtování částky, která byla utracena.
9. Tato smlouva je uzavřena výhradně s Brnobankou a.s. a bez písemného souhlasu
sdružení nenabývá platnosti.

V Brně dne...............

Za Brnobanku a.s.:

Za sdružení:

Pozn.: Návrh výše uvedené smlouvy je vymyšlen, proto všechna jména a data ve
skutečnosti neexistují. Právně se jedná o nepojmenovanou smlouvu podle § 51
občanského zákoníku.

Příloha č. 4: Příklady sponzorského balíčku na sportovní akci
Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2009)
1) Velký sponzorský balíček zahrnuje:
• ohlášení sponzora před, během a po akci,
• uvedení sponzora v televizním spotu,
• reklamní panel v záběru televizních kamer,
• jedna strana programu sportovní akce je věnována sponzorovi,
• uvedení sponzora na plakátech a dalších tiskovinách akce,
• 4 ks pozvánek pro sponzora na slavnostní zakončení sportovní akce.
2) Malý sponzorský balíček zahrnuje:
• ohlášení sponzora při utkání a při vyhlašování vítězů,
• uvedení sponzora v programu sportovní akce,
• reklamní panel na sportovišti,
• 2 ks pozvánek na slavnostní zakončení sportovní akce.

Příloha č. 5: Funkce a vlastnosti sportovní reklamy
Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2009)
Funkce
Noviny
Časopis

Televize

Rozhlas

Film

Plakát

Internet

Reklama na
sportovních oděvech a
startovních číslech

Reklama na
transparentech

Reklama na sportovním
náčiní

Reklama na tabulích s
výsledky

Informace
Aktuální zpravodajství
Informace
Zábava
Vzdělávání
Informace
Zábava
Vzdělávání
Informace
Aktuální zpravodajství
Zábava
Vzdělávání
Zábava
Odpočinek
Možnosti identifikace
Reklama hospodářských
výrobků a kulturních cílů
Reklama různých událostí
Informace
Možnosti identifikace
Zvýšení stupně obeznámení
s produktem nebo akcí,
aktualizace produktu nebo
akce
Změna image produktu nebo
firmy, příp. jednotlivých
aspektů image
Zvýšení stupně obeznámení
s produktem nebo akcí,
aktualizace produktu nebo
akce
Obeznámení a zvýšení
dostupné obeznámenosti
sportovní značky nebo
sportovního produktu,
aktualizace sportovní značky
nebo produktu
Zvýšení obeznámenosti se
značkou nebo produktem

Způsob znázornění
Text
Obraz
Text
Obraz (účinek barvy)
Text
Obraz
Zvuk (vícesmyslové
působení, účinek barvy)
Zvuk
(řeč a hudba)

Text
Obraz
Zvuk (vícesmyslové
působení, účinek barvy)
Text
Obraz (účinek barvy)
Text
Obraz (účinek barvy)
Jednoduché zvuky
Text
Motiv (název produktu,
značka, firemní symbol)

Text (název produktu,
značka, firemní symbol)

Text
Motiv (název produktu,
značka, firemní symbol)

Text
Motiv popř. slovní hříčka
(text buď nastavovací nebo
pevně uzpůsobený)

Noviny

Situace
Způsob objevování
Příjem informace
Denně
v domácí atmosféře
nebo na pracovišti

Časopis

Příjem informací
Týdně, 14tidenně,
v domácí atmosféře měsíčně, čtvrtletně

Televize

Příjem informací
Denně (účinnost
v domácí atmosféře daná vysíláním)

Rozhlas

Příjem informací
Denně (účinnost
v domácí atmosféře daná vysíláním)
(celodenně)

Film

Společný příjem i
domácí příjem

Denně (min.
působnost 1 týden)

Plakát

Převážné letmé
upozornění pouze
místního
charakteru

Denně (min.
působnost 14 dní)

Internet

Denně (účinnost
Příjem informací
v domácí atmosféře daná zapojením
(celodenně)
počítače)

Konečný efekt
Zprostředkování
aktuálních a
racionálních
reklamních poselství,
slouží k zavedení
produktu a pro
reklamní nabídku
regionálního obchodu,
seznamovací a
upevňovací reklama
Zprostředkování stavu
nálad a postojů,
utvrzování spotřebních
zvyklostí, vytvoření
image, upevňovací
reklama
Obeznámení se
s novinkami, slouží
k vytvoření image,
předvedení upotřebení
produktu, seznamovací
a upevňovací reklama
Utvrzování spotřebních
zvyklostí, seznámení se
s produkty a výrobci,
pouze doplňkové
médium, seznamovací
a upevňovací reklama
Přenos sugestivní
atmosféry, slouží
k vytvoření image,
předvedení spotřebního
produktu, pouze
doplňkové médium,
upevňovací reklama
Zprostředkování
reklamních poselství na
neohraničený okruh
lidí, slouží k prezentaci
produktu, pouze
doplňkové médium,
upevňovací reklama
pro ucelenou znalost,
vytvoření pověsti firmy

Utvrzování spotřebních
zvyklostí, seznámení se
s produkty a výrobci,

Reklama na
sportovních
oděvech a
startovních
číslech

Převážné letmé
upozornění diváků
závodu, resp. TV, u
čtenářů novin delší
upozornění (v
rámci interview,
reportáží)

V závislosti na
televizním přenosu a
sportovní události
(též min. působnost)

Reklama na
transparentech

Převážné letmé
upozornění diváků
závodu, resp. TV

V závislosti na
televizním přenosu a
sportovní události
(též min. působnost)

Reklama na
sportovním
náčiní

Převážné letmé
upozornění diváků
závodu, resp. TV

V závislosti na
televizním přenosu a
sportovní události

Reklama na
tabulích s
výsledky

Téměř nucené
upozornění v rámci
zobrazení výsledků

V závislosti na
televizním přenosu a
sportovní události

pouze doplňkové
médium, seznamovací
a upevňovací reklama
Úspěch reklamy na
oblečení je závislý na
rychlém průběhu
pohybu (delší kontakty
pouze v rámci
interview), úspěch
reklamy na start.č. je
méně závislý, proto
odpadá individualizace
reklamy jednotlivými
sportovními
osobnostmi
Intenzita vybavování
závisí na stupni
známosti značky,
transparentní reklama
má smysl pro známé
firmy a náleží vůdci
trhu, při paralelní
přítomnosti dvou
značek srovnatelných
produktů profiluje
známější
Reklama na sportovní
náčiní může zahrnout
reklamu výrobce nebo
též reklamu produktů
cizích sportovních
odvětví
Slouží pouze pro právě
zavedené značky a
produkty, případně
známé události
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10. ročník mezinárodního závodu
v moderní gymnastice

12. 6. 2010 • 9.00
Hala TJ JM Chodov
.ÓSPWÏIPIOVUÓt1SBIB

NADĚ JE
JUNIORKY
SENIORKY
Patronka závodu

Katka Sokolová - Miss ČR 2007
Volba Miss Chodov Cup
Hosté

Katka Fialová - Mistryně světa ve stepu
Lenka a Petr Kolářovi - Contemporary dance
Dita Konášová - sólistka Peńa Flamenca
Linda Fernandéz Saéz - Afro dance
Lady Mel - Hip Hop dancer

Ben Cristovao
Záštitu převzal starosta Prahy 11 Mgr. Dalibor Mlejnský
a poslanec ing. Miroslav Svoboda.
Pořadelem je Oddíl moderní gymnastiky TJ JM Chodov
ve spolupráci s Czech Dance Benefit Society o.s.

www.chodovcup.cz

Markéta Brodová

INZERTNÍ PORADCE:
www.bauermedia.cz/inzertni-poradci

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Č.Ú.: 191423720207/0100, Komerční banka, Praha 5 - Smíchov,
IČO: 49709968, DIČ: CZ49709968

ADRESA INZERTNÍHO ODDĚLENÍ:
Viktora Huga 6, 150 00 PRAHA 5
www.bauermedia.cz

CÍLOVÁ SKUPINA: ženy ve věku 25-45 let
PERIODICITA: čtrnáctideník
UVEDENÍ NA TRH: středa
NÁKLAD: aktuální stav sdělí inzertní oddělení,
auditováno ABC ČR
CENA VÝTISKU: 29 Kč

- rozhovory se zajímavými osobnostmi,
reportáže a fejetony
- móda a krása - novinky, tipy, rady, jak vypadat
a cítit se trendy, kde a za kolik nakupovat
- zdraví a wellness, diety
- sex a vztahy, kariéra, volný čas, děti
- moderní vaření, dekor, cestování, kulturní servis

ŽENU A ŽIVOT MÁME PŘEČTENÉ

WWW.ZENAAZIVOT.CZ

Žena a život
49%

116

141
104

89
47

30-39 let
23%

20-29 let
18%

12-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
let
let
let
let
let
let
let

49

108

40-49 let
21%

70-79 let 12-19 let
4% 5%

Zdroj: Media Projekt, SKMO, GfK-Praha, MEDIAN (01. 04. 2010 - 30. 09. 2010)
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AFINITA

50-59 let
17%

60-69 let
12%

ČTENOST PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

Ženy
89%

Muži
11%

ČTENOST PODLE POHLAVÍ

Glanc
31%

Marianne
20%

ČTENOST ŽENSKÝCH TITULŮ

GRAFY ČTENOSTI A AFINITA
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Junior page

1/3 4c

Příčný formát

Výškový formát

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Druh tisku: ofset
Papír: obálka - 135 g KL
vnitřek - 60g LWC Terrapress
Vazba: V2

2011

5

208

135

122

170 000

175
40

1/4 příčný formát

1/4 výškový formát

Všívání, vkládání, vlepování 2,30 Kč/1 ks
Všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 Kč/1 ks
Gramáž nad 80 g individuální kalkulace

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické
umístění. Všechny údaje jsou uvedeny v mm.
* po předběžné dohodě s redakcí
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm,
vzdálenost textu od ořezu 4 mm

85

1/4 Klasika
252

59,5

123,5

Rozměr strany před ořezem: 218 x 290
Rozměr strany po ořezu: 208 x 280
Rozměr strany na zrcadlo: 175 x 249
PODKLADY PRO INZERCI:
soubor formátu PDF verze 1.4 - 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé
exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto
(nepoužívat TrueTypové fonty), rofil pro úpravu obrázků viz
www.bauermedia.cz, min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYK, bez
ICC profilů, odsazení ořezových značek min. 3 mm, digitální nátisk

45 000

45 000

45 000

2011
2011

26

22
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2011

21

2011

2011

20

2011

2011

19

24

2011

18

23

2011
2011

17

2011

2011

14

65 000
65 000

2011

2011

13

85

252

123,5

175

1/2 příčný formát

1/2 výškový formát

16

2011

15

2011
12

130 000

120 000

11

252

175

249

1/1 4c

55

Bonboniera

280

2011

120 000

220 000

170 000

2011

80

175

249

10

175

122

85

175

9

90

208

280

280 000

540 000

Příčný formát

249

249

Výškový formát

175

175

2011

280

280
2011

Rok

4

Č.

3

208

560 000

25.11.2011

11.11.2011

27.10.2011

14.10.2011

30.9.2011

16.9.2011

2.9.2011

19.8.2011

5.8.2011

22.7.2011

8.7.2011

24.6.2011

10.6.2011

27.5.2011

13.5.2011

29.4.2011

15.4.2011

1.4.2011

18.3.2011

4.3.2011

18.2.2011

4.2.2011

21.1.2011

7.1.2011

23.12.2010

10.12.2010

Podklady

21.12.2011

7.12.2011

23.11.2011

9.11.2011

26.10.2011

12.10.2011

29.9.2011

14.9.2011

31.8.2011

17.8.2011

3.8.2011

20.7.2011

7.7.2011

22.6.2011

8.6.2011

25.5.2011

11.5.2011

27.4.2011

13.4.2011

30.3.2011

16.3.2011

2.3.2011

16.2.2011

2.2.2011

19.1.2011

5.1.2011

Uvedení na trh

HARMONOGRAM ČASOPISU ŽENA A ŽIVOT 2011

1/2 4c

1. inzertní str. po obsahu

249

270 000

310 000

290 000

330 000

Cena v Kč

2011

175

249

249

249

249

Výška

2011

208

2. dvoustrana (2 x 1/1)

280

175

175

175

175

Šířka

Formát zrcadla sazby

2

208

1. dvoustrana (2 x 1/1)

280

280

280

280

Výška

1

208

208

2. str. obálky

208

1/1 4c uvnitř

208

3. str. obálky

Šířka

Formát inzerátu na spad**

4. str. obálky

Formát

FORMÁT INZERCE

????

Ceník inzerce
platný od 1. 2. 2011
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Blesk Recepty
vychází jednou za měsíc

Blesk Křížovky
vychází jednou za měsíc

Blesk Hobby
vychází jednou za měsíc

Blesk Zdraví
vychází jednou za měsíc

Blesk pro ženy
vychází každé pondělí

Ringier Axel Springer CZ a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867.

Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v Ringier Axel Springer CZ a.s. Tento ceník platí pouze pro komerční inzeráty a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů
a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem) ve zvláštních
cenících.

Obchodní podmínky

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

DPH

Faktury jsou splatné v termínu do 14 dnů ode dne poskytnutí zdanitelného plnění. Při platbě předem (platba na účtě minimálně 9 pracovních dnů
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Splatnost

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Na Příkopě 858/20, P.O.Box 421
113 80 Praha 1
číslo účtu: 01441000/2700
IBAN: CZ82 2700 0000 0000 0144 1000
BIC: BACXCZPP

Bankovní spojení

http://www.ringier.cz
Objednávky e-mailem nepřijímáme.

Internet

Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
Tel.: 225 977 478 - 481
Fax: 225 977 473

Centrální příjem inzerce a prospektových příloh

Ringier Axel Springer CZ a.s.
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
IČO: 40766713
DIČ: CZ40766713

Vydavatelství

Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém
trhu, jehož portfolio tvoří 21 tištěných deníků a časopisů a 12 internetových serverů.
Naše tituly čte více než 3,8 milionů čtenářů. Ringier Axel Springer CZ a.s. je jasnou
jedničkou mezi deníkovými vydavateli, kde dosahuje s více než 1,7 miliony čtenářů
37% podílu na trhu. Na časopiseckém trhu je s 2,5 miliony čtenářů na druhém místě.
Ringier Axel Springer CZ a.s. je součástí švýcarsko-německé vydavatelské skupiny
Ringier Axel Springer Media AG. Ta je kromě České republiky aktivní také v Polsku,
Maďarsku, Srbsku a na Slovensku.
 $ 

 



 



  

 



  



Tisk

Nárok na reklamaci zaniká dnem splatnosti faktury.

Reklamace

14–11 dnů před uveřejněním ....................................................................................... 50 %
10–7 dnů před uveřejněním ........................................................................................ 100 %

Storno poplatky

speciální umístění.............................................................................................................. 25 %
za stranu 5, 7 a 9 ................................................................................................................. 15 %

Přirážky

platba na účtu alespoň 9 pracovních dnů před uveřejněním ........................... 2 %

Sleva za platbu předem

sleva kombinace Blesk pro ženy + 2 tituly (Blesk Zdraví, Blesk Křížovky,
Blesk Hobby) .................................................................................................................... 10 %

sleva kombinace Blesk pro ženy + 1 titul (Blesk Zdraví, Blesk Křížovky,
Blesk Hobby) ....................................................................................................................... 7 %

Platí pro uveřejnění inzerátů stejné velikosti.

od 3 x .................................................................................................................................... 3 %
od 6 x .................................................................................................................................... 5 %
od 12 x ................................................................................................................................... 10 %
od 20 x ................................................................................................................................... 15 %
od 24 x ................................................................................................................................... 20 %

Slevy za počet

Tel.: přímí klienti: 225 977 192, 225 977 007
agentury: 225 977 130
Fax: 225 977 416

Příjem inzerce

Tiskárna SLOVENSKÁ GRAFIA a. s.,
Pekna cesta 6, 834 03 Bratislava

tisk.......................... hlubotisk (rotogravure) + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír obálky a textová část ........................................................................... SC/A 56 g/m2
Počet sloupců na straně ..........................................................................................................4

t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
BQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZ7ZEBWBUFMTUWÓTUBOPWÓDFOZOFLPNFSǏOÓDIJO[FSÈUǾ TDIBSJUBUJWOÓNǏJOBEBǏOÓNPCTBIFN WF[WMÈÝUOÓDIDFOÓDÓDI

Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN,
2. Q. 2010 - 3. Q. 2010

Čtenost je 649 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 193 443 ks
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Blesk pro ženy je nejprodávanější a nejčtenější
 
český ženský týdeník se
    
sedmiletou historií. KažJEN
dý týden přináší Blesk pro
Kč
ženy nové rady, nápady
Co vám bude slušet?
" ')" 
a aktuální témata týkajíČas na změnu!
cí se žen a partnerských
vztahů. Čtenářkám nabízí
také články o módě, kos %#  
EXTRA
metice, dietách, doplněné
čtenářskými zážitky, re 
cepty, poradnami odbor 
 
 

níků a tematickými soutěžemi. Kvalitu časopisu
uznala i Unie vydavatelů oceněním Časopis roku 2005 v kategorii Skokan roku 2005.
(& !

Blesk pro ženy

SEX

47

95*$'

01

8

4 072
00

9 771
21

9 771214 635005

3

4

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
95 x 255 mm

101 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 90 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
195 x 82 mm

76 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 67 mm

TUSBOZOBÝÓǲLV
na zrcadlo
195 x 61 mm

64 000 Kč

+VOJPSQBHFOB[SDBEMP
125 x 195 mm

127 000 Kč

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
69 x 280 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
62 x 255 mm

76 000 Kč

TUSBOZGPSNÈULMBTJDLÈ
na spad
105 x 138 mm

TUSBOZGPSNÈULMBTJDLÈ
na zrcadlo
95 x 125 mm

64 000 Kč

Ceny vkládané inzerce

vkládaná, všívaná, nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po předchozí
dohodě s oddělením inzerce
Vkládání, všívání............................................................................................................. 1,60 Kč
Vlepování na pozici ...................................................................................................... 2,40 Kč
Všívání, vkládání + fólie ............................................................................................. 2,60 Kč
Vkládání nad 50 g – dle dohody s inzertním oddělením

32 000 Kč

inzerát v křížovce
61 x 61 mm

40 000 Kč

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
62 x 125 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
69 x 138 mm

64 000 Kč

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
45 x 255 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
51 x 280 mm

101 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
195 x 125 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 138 mm

170 000 Kč

1/1 strana na zrcadlo
195 x 255 mm

1/1 strana na spad
215 x 280 mm

218 000 Kč

1/1 strana na spad - 4. strana
obálky
215 x 280 mm

Ceny inzerce

33 000 Kč

1/8 strany na spad 69 x 138 mm
1/8 strany na zrcadlo 62 x 125 mm

4.
STRANA
OBÁLK Y

1/1 strana................................................................................................................... 170 000 Kč
1/2 strany .................................................................................................................. 101 000 Kč
1/3 strany .................................................................................................................... 76 000 Kč
1/4 strany .................................................................................................................... 64 000 Kč
1/6 strany .................................................................................................................... 40 000 Kč
1/8 strany .................................................................................................................... 33 000 Kč
inzerát v křížovce .................................................................................................... 32 000 Kč
2. strana obálky ...................................................................................................... 192 000 Kč
3. strana obálky........................................................................................................181 000 Kč
4. strana obálky ...................................................................................................... 218 000 Kč
2/1 středové panorama ...................................................................................... 309 000 Kč
2/1 2. obálka + 3. strana ..................................................................................... 394 000 Kč
Junior page .............................................................................................................. 127 000 Kč

40 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLV
na zrcadlo
95 x 82 mm

1/8 strany na spad 105 x 67 mm
1/8 strany na zrcadlo 95 x 67 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
105 x 280 mm

+VOJPSQBHFOBTQBE
135 x 205 mm

TUSBOZOBÝÓǲLV
na spad
105 x 90 mm

309 000 Kč

2/1 strana na zrcadlo
410 x 255 mm

2/1 strana na spad
430 x 280 mm

181 000 Kč

1/1 strana na spad - 3. strana
obálky
215 x 280 mm

Á
STŘEDOV
A
PANORAM

3.
STRANA
OBÁLK Y

394 000 Kč

2/1 strana na zrcadlo
410 x 255 mm

2/1 strana na spad
430 x 280 mm

192 000 Kč

1/1 strana na spad - 2. strana
obálky
215 x 280 mm

A
2. OBÁLK
NA
+ 3. STRA

2.
STRANA
OBÁLK Y

4UBOEBSEOÓGPSNÈUZ

10. 1.
17. 1.
24. 1.

02
03
04

16. 5.

20

20. 6.
27. 6.

25
26 - 27

13. 6.

6. 6.

30. 5.

23. 5.

16. 5.

9. 5.

2. 5.

26. 4. (úterý)

18. 4.

11. 4.

4. 4.

28. 3.

21. 3.

14. 3.

7. 3.

28. 2.

21. 2.

14. 2.

7. 2.

31. 1.

24. 1.

17. 1.

10. 1.

3. 1.

27. 12. 2010

20. 12. 2010

Uzávěrka objednávek

23. 2.

23. 3.
18. 5.
2. 11.
7. 12.

01
02
03
04

9. 11.

5. 10.

20. 4.

Uzávěrka objednávek

Vychází dne
(středa)

Číslo
vydání

9. 11.

5. 10.

20. 4.

23. 2.

Horoskopy

7ÈOPDF

-ÏUP

7FMJLPOPDF

Téma Speciálu

13. 6.

6. 6.

30. 5.

23. 5.

16. 5.

9. 5.

2. 5.

26. 4. (úterý)

18. 4.

11. 4.

4. 4.

28. 3.

21. 3.

14. 3.

7. 3.

28. 2.

21. 2.

14. 2.

7. 2.

31. 1.

24. 1.

17. 1.

10. 1.

3. 1.

27. 12. 2010

20. 12. 2010

Uzávěrka pro dodání podkladů

Uzávěrka pro dodání
podkladů

Harmonogram speciálů
#MFTLVQSPäFOZ

13. 6.

6. 6.

24

30. 5.

22
23

23. 5.

9. 5.

19

21

2. 5.

18. 4.

16
26. 4. (úterý)

11. 4.

15

17

4. 4.

18

28. 3.

21. 3.

12

14

14. 3.

11

13

7. 3.

28. 2.

09
10

21. 2.

14. 2.

07
08

7. 2.

06

31. 1.

3. 1.

01

05

Vychází dne (pondělí)

Číslo vydání

Harmonogram výroby 2011

01/2012

51 - 52

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

Číslo vydání

2. 1. 2012

19. 12.

12. 12.

5. 12.

28. 11.

21. 11.

14. 11.

7. 11.

31. 10.

24. 10.

17. 10.

10. 10.

3. 10.

26. 9.

19. 9.

12. 9.

5. 9.

29. 8.

22. 8.

15. 8.

8. 8.

1. 8.

25. 7.

18. 7.

11. 7.

Vychází dne (pondělí)

19. 12.

5. 12.

28. 11.

21. 11.

14. 11.

7. 11.

31. 10

24. 10.

17. 10.

10. 10.

3. 10.

26. 9.

19. 9.

12. 9.

5. 9.

29. 8.

22. 8.

15. 8.

8. 8.

1. 8.

25. 7.

18. 7.

11. 7.

4. 7.

27. 6.

Uzávěrka objednávek

19. 12.

5. 12.

28. 11.

21. 11.

14. 11.

7. 11.

31. 10

24. 10.

17. 10.

10. 10.

3. 10.

26. 9.

19. 9.

12. 9.

5. 9.

29. 8.

22. 8.

15. 8.

8. 8.

1. 8.

25. 7.

18. 7.

11. 7.

4. 7.

27. 6.

5

Uzávěrka pro dodání podkladů

6
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Lovecká
sezona

Téma měsíce:

Blesk Hobby je měsíčník pro celou rodinu
a praktický pomocník
pro život v bytě, domě
i na zahradě. Přináší
rady a návody, jak jednoduchým a levným
způsobem něco opravit, vyrobit, přestavět
nebo vypěstovat.

vkládaná, všívaná, nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po předchozí
dohodě s oddělením inzerce
Vkládání, všívání............................................................................................................. 1,60 Kč
Vlepování na pozici ...................................................................................................... 2,40 Kč
Všívání, vkládání + fólie ............................................................................................. 2,60 Kč
Vkládání nad 50 g – dle dohody s inzertním oddělením

Ceny vkládané inzerce

1/1 strana................................................................................................................... 130 000 Kč
1/2 strany .................................................................................................................... 77 000 Kč
1/3 strany .................................................................................................................... 57 000 Kč
1/4 strany .................................................................................................................... 47 000 Kč
1/8 strany .................................................................................................................... 27 000 Kč
2. strana obálky ...................................................................................................... 150 000 Kč
3. strana obálky........................................................................................................145 000 Kč
4. strana obálky ...................................................................................................... 170 000 Kč
2/1 středové panorama ....................................................................................... 240 000 Kč
2/1 vnitřní dvoustrana ........................................................................................ 200 000 Kč
Junior page .................................................................................................................96 250 Kč

t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
BQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZ7ZEBWBUFMTUWÓTUBOPWÓDFOZOFLPNFSǏOÓDIJO[FSÈUǾ TDIBSJUBUJWOÓNǏJOBEBǏOÓNPCTBIFN WF[WMÈÝUOÓDIDFOÓDÓDI

Tel.: přímí klienti: 225 977 192, 225 977 007
agentury: 225 977 130
Fax: 225 977 416

Příjem inzerce

Tiskárna MORAVIAPRESS a.s.
U Póny 3061, 609 02 Břeclav

Nárok na reklamaci zaniká dnem splatnosti faktury.

tisk.............................................. archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír obálky .................................................................................... křídový lesklý 115 g/m2
papír textová část ............................................................................................ SC/A 56 g/m2
Počet sloupců na straně ..........................................................................................................4

Ceny inzerce

Reklamace

14–11 dnů před uveřejněním ....................................................................................... 50 %
10–7 dnů před uveřejněním ........................................................................................ 100 %

Storno poplatky

speciální umístění.............................................................................................................. 25 %
za stranu 5, 7 a 9 ................................................................................................................. 15 %

Přirážky

platba na účtu alespoň 9 pracovních dnů před uveřejněním ........................... 2 %

Sleva za platbu předem

sleva kombinace Blesk Hobby + 2 tituly (Blesk Zdraví, Blesk Křížovky,
Blesk pro ženy) ................................................................................................................ 10 %

sleva kombinace Blesk Hobby + 1 titul (Blesk Zdraví, Blesk Křížovky,
Blesk pro ženy) ................................................................................................................... 7 %

Platí pro uveřejnění inzerátů stejné velikosti.

od 3 x .................................................................................................................................... 3 %
od 6 x .................................................................................................................................... 5 %
od 12 x ................................................................................................................................... 10 %
od 20 x ................................................................................................................................... 15 %
od 24 x ................................................................................................................................... 20 %

Slevy za počet

Tisk

Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN,
2. Q. - 3. Q. 2010

Čtenost je 143 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 41 525 ks
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Podzimní
rozjímání

Představíme vám myslivce
v sukni, seznámíme s lesní zvěří a ještě
nabídneme báječné recepty ze zvěřiny!

Vychází od roku 2005

Nepřehlédněte soutěže o skvělé výhry!

 261
&)+'"(!"%-#'(&.3 ,+

dekorace z dýní

)*( / 

)*( / 

Půvabné i praktické

natíráme, tapetujeme...

Malujeme, lakujeme,

Michelle Obamové

Zeleninová zahrádka podle

5   6 0

74$"%

Blesk Hobby

13. 4.
11. 5.
15. 6.

11. 5.
8. 6.
13. 7.
10. 8.
14. 9.

05
06
07
08
09

12. 10.

9. 11.
14. 12.

11
12

16. 11.

14. 9.

17. 8.

13. 7.

12. 10.

10

16. 3.

13. 4.

04

9. 2.

9. 3.

03

12. 1.

15. 12.

Uzávěrka objednávek

9. 2.

12. 1.

Vychází dne (středa)

02

01

Číslo vydání

16. 11.

12. 10.

14. 9.

17. 8.

13. 7.

15. 6.

11. 5.

13. 4.

16. 3.

9. 2.

12. 1.

15. 12.

Uzávěrka pro dodání podkladů

47 000 Kč

47 000 Kč

Harmonogram výroby 2011

TUSBOZOBÝÓǲLV
na zrcadlo
185 x 61 mm

TUSBOZGPSNÈULMBTJDLÈ
na zrcadlo
90 x 122 mm

57 000 Kč

57 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 67 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
185 x 82 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
59 x 250 mm

TUSBOZGPSNÈULMBTJDLÈ
na spad
105 x 138 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 90 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
69 x 280 mm

77 000 Kč

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
95 x 250 mm

+VOJPSQBHFOB[SDBEMP
122 x 185 mm
96 250 Kč

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
105 x 280 mm

240 000 Kč

2/1 strana na zrcadlo
400 x 250 mm

2/1 strana na spad
430 x 280 mm

145 000 Kč

1/1 strana na spad - 3. strana
obálky
215 x 280 mm

Á
STŘEDOV
A
PANORAM

3.
STRANA
OBÁLK Y

+VOJPSQBHFOBTQBE
137 x 200 mm

200 000 Kč

2/1 strana na zrcadlo
400 x 250 mm

2/1 strana na spad
430 x 280 mm

150 000 Kč

1/1 strana na spad - 2. strana
obálky
215 x 280 mm

VNITŘNÍ
AN A
DVOUSTR

2.
STRANA
OBÁLK Y

4UBOEBSEOÓGPSNÈUZ

4.
STRANA
OBÁLK Y

27 000 Kč

7

1/8 strany na zrcadlo
90 x 61 mm

1/8 strany na spad
105 x 67 mm

47 000 Kč

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
42 x 250 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
51 x 280 mm

77 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
185 x 122 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 138 mm

130 000 Kč

1/1 strana na zrcadlo
185 x 250 mm

1/1 strana na spad
215 x 280 mm

170 000 Kč

1/1 strana na spad - 4. strana
obálky
215 x 280 mm

8
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ROMAN
ŠTOLPA

Zbavte se
tukových
polštářků

   

Ze srabu
mě dostala
ezoterika

STRES!

Ovládejte
svůj

Měsíčník Blesk zdraví je
zaměřený na témata spojená se zdravým životním
stylem. Přináší rady odborníků ke konkrétním
problémům, které nás
trápí v dnešní době či
v daném ročním období,
zabývá se otázkami fitness i psychologie. To všechno doplňují odlehčená
témata, soutěže, zdravé
rady z kuchyně nebo tipy
ze zahraničí.

Platí pro uveřejnění inzerátů stejné velikosti.

Příjem inzerce

vkládaná, všívaná, nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po předchozí
dohodě s oddělením inzerce
Vkládání, všívání............................................................................................................. 1,60 Kč
Vlepování na pozici ...................................................................................................... 2,40 Kč
Všívání, vkládání + fólie ............................................................................................. 2,60 Kč
Vkládání nad 50 g – dle dohody s inzertním oddělením

Ceny vkládané inzerce

t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
BQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZ7ZEBWBUFMTUWÓTUBOPWÓDFOZOFLPNFSǏOÓDIJO[FSÈUǾ TDIBSJUBUJWOÓNǏJOBEBǏOÓNPCTBIFN WF[WMÈÝUOÓDIDFOÓDÓDI

Tel.: přímí klienti: 225 977 192, 225 977 007
agentury: 225 977 130
Fax: 225 977 416

1/1 strana................................................................................................................... 130 000 Kč
1/2 strany .................................................................................................................... 77 000 Kč
1/3 strany .................................................................................................................... 57 000 Kč
1/4 strany .................................................................................................................... 47 000 Kč
1/8 strany .................................................................................................................... 27 000 Kč
2. strana obálky ...................................................................................................... 150 000 Kč
3. strana obálky........................................................................................................145 000 Kč
4. strana obálky ...................................................................................................... 170 000 Kč
2/1 středové panorama ....................................................................................... 240 000 Kč
2/1 vnitřní dvoustrana ........................................................................................ 200 000 Kč
Junior page .................................................................................................................96 250 Kč

Ceny inzerce

Reklamace

Nárok na reklamaci zaniká dnem splatnosti faktury.

14 – 11 dnů před uveřejněním ..................................................................................... 50 %
10 – 7 dnů před uveřejněním ...................................................................................... 100 %

Storno poplatky

speciální umístění.............................................................................................................. 25 %
za stranu 5, 7 a 9 ................................................................................................................. 15 %

Přirážky

platba na účtu alespoň 9 pracovních dnů před uveřejněním ........................... 2 %

Sleva za platbu předem

sleva kombinace Blesk Zdraví + 2 tituly (Blesk pro ženy, Blesk Křížovky,
Blesk Hobby) .................................................................................................................... 10 %

sleva kombinace Blesk Zdraví + 1 titul (Blesk pro ženy, Blesk Křížovky,
Blesk Hobby) ....................................................................................................................... 7 %

Tisk

Tiskárna MORAVIAPRESS a.s.
U Póny 3061, 609 02 Břeclav

Blesk Zdraví

od 3 x .................................................................................................................................... 3 %
od 6 x .................................................................................................................................... 5 %
od 12 x ................................................................................................................................... 10 %
od 20 x ................................................................................................................................... 15 %
od 24 x ................................................................................................................................... 20 %

Slevy za počet

tisk.............................................. archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír obálky .................................................................................... křídový lesklý 115 g/m2
papír textová část ............................................................................................ SC/A 56 g/m2
Počet sloupců na straně ..........................................................................................................4

Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN,
2. Q - 3. Q. 2010

Čtenost je 155 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 34 444 ks

Vychází od roku 2006
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Léčivé účinky
pokojových
rostlin

    

 


zdraví
vé

77 000 Kč

96 250 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 67 mm
TUSBOZOBÝÓǲLV
na zrcadlo
185 x 61 mm

TUSBOZGPSNÈULMBTJDLÈ
na spad
105 x 138 mm
TUSBOZGPSNÈULMBTJDLÈ
na zrcadlo
90 x 122 mm

31. 8.
27. 9. (úterý)

09
10

28. 12.

27. 7.

08

13

29. 6.

07

30. 11.

25. 5.

06

26. 10.

27. 4.

05

11

30. 3.

12

23. 2.

03
04

26. 1.

29. 12. 2010

01
02

Vychází dne (středa)

Číslo vydání

30. 11.

2. 11.

27. 9. (úterý)

31. 8.

3. 8.

29. 6.

1. 6.

27. 4.

30. 3.

2. 3.

26. 1.

29. 12. 2010

1. 12. 2010

Uzávěrka objednávek

Harmonogram výroby 2011

30. 11.

2. 11.

27. 9. (úterý)

31. 8.

3. 8.

29. 6.

1. 6.

27. 4.

30. 3.

2. 3.

26. 1.

29. 12. 2010

1. 12. 2010

Uzávěrka pro dodání podkladů

47 000 Kč

57 000 Kč

57 000 Kč

47 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
185 x 82 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
59 x 246 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 90 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
95 x 246 mm

+VOJPSQBHFOB[SDBEMP
122 x 185 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
69 x 280 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
105 x 280 mm

240 000 Kč

2/1 strana na zrcadlo
400 x 246 mm

2/1 strana na spad
430 x 280 mm

145 000 Kč

1/1 strana na spad - 3. strana
obálky
215 x 280 mm

Á
STŘEDOV
A
PANORAM

3.
STRANA
OBÁLK Y

+VOJPSQBHFOBTQBE
137 x 200 mm

200 000 Kč

2/1 strana na zrcadlo
400 x 246 mm

2/1 strana na spad
430 x 280 mm

150 000 Kč

1/1 strana na spad - 2. strana
obálky
215 x 280 mm

VNITŘNÍ
AN A
DVOUSTR

2.
STRANA
OBÁLK Y

4UBOEBSEOÓGPSNÈUZ

4.
STRANA
OBÁLK Y

33 000 Kč

9

1/8 strany na spad 69 x 138 mm
1/8 strany na zrcadlo 59 x 122 mm

1/8 strany na spad 105 x 67 mm
1/8 strany na zrcadlo 90 x 61 mm

47 000 Kč

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
42 x 246 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
51 x 280 mm

77 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
185 x 122 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 138 mm

130 000 Kč

1/1 strana na zrcadlo
185 x 246 mm

1/1 strana na spad
215 x 280 mm

170 000 Kč

1/1 strana na spad - 4. strana
obálky
215 x 280 mm
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Blesk Křížovky je oddechový měsíčník pro celou rodinu, který obsahuje křížovky
a rébusy s řadou soutěží
o zajímavé ceny. Mimo to se
věnuje lehkým zábavným
tématům, ale také praktickým radám o zdraví a zálibách.

vkládaná, všívaná, nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po předchozí
dohodě s oddělením inzerce
Vkládání, všívání............................................................................................................. 1,60 Kč
Vlepování na pozici ...................................................................................................... 2,40 Kč
Všívání, vkládání + fólie ............................................................................................. 2,60 Kč
Vkládání nad 50 g – dle dohody s inzertním oddělením

Ceny vkládané inzerce

1/1 strana..................................................................................................................... 90 000 Kč
1/2 strany .................................................................................................................... 55 000 Kč
1/3 strany .................................................................................................................... 40 000 Kč
modul A ...................................................................................................................... 35 000 Kč
modul B ....................................................................................................................... 50 000 Kč
2. strana obálky ...................................................................................................... 100 000 Kč
3. strana obálky..........................................................................................................95 000 Kč
4. strana obálky ...................................................................................................... 120 000 Kč
2/1 středové panorama ....................................................................................... 240 000 Kč
2/1 vnitřní dvoustrana ........................................................................................ 200 000 Kč
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t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
BQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZ7ZEBWBUFMTUWÓTUBOPWÓDFOZOFLPNFSǏOÓDIJO[FSÈUǾ TDIBSJUBUJWOÓNǏJOBEBǏOÓNPCTBIFN WF[WMÈÝUOÓDIDFOÓDÓDI

Tel.: přímí klienti: 225 977 192, 225 977 007
agentury: 225 977 130
Fax: 225 977 416

Příjem inzerce

Tiskárna MORAVIAPRESS a.s.
U Póny 3061, 609 02 Břeclav

Nárok na reklamaci zaniká dnem splatnosti faktury.

tisk.............................................. archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír obálky .................................................................................... křídový lesklý 115 g/m2
papír textová část ............................................................................................ SC/A 56 g/m2
Počet sloupců na straně ..........................................................................................................4

Ceny inzerce

Reklamace

14–11 dnů před uveřejněním ....................................................................................... 50 %
10–7 dnů před uveřejněním ........................................................................................ 100 %

Storno poplatky

speciální umístění.............................................................................................................. 25 %
za stranu 5, 7 a 9 ................................................................................................................. 15 %

Přirážky

platba na účtu alespoň 9 pracovních dnů před uveřejněním ........................... 2 %

Sleva za platbu předem

sleva kombinace Blesk Křížovky + 2 tituly (Blesk Zdraví, Blesk Hobby, Blesk
pro ženy) ............................................................................................................................ 10 %

sleva kombinace Blesk Křížovky + 1 titul (Blesk Zdraví, Blesk Hobby, Blesk
pro ženy) ............................................................................................................................... 7 %

Platí pro uveřejnění inzerátů stejné velikosti.

od 3 x .................................................................................................................................... 3 %
od 6 x .................................................................................................................................... 5 %
od 12 x ................................................................................................................................... 10 %
od 20 x ................................................................................................................................... 15 %
od 24 x ................................................................................................................................... 20 %

Slevy za počet

Tisk

Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN,
2. Q. - 3. Q. 2010

Čtenost je 316 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 54 372 ks
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Vychází od roku 2005

 

&



'(

Luštěte a vyhrajte ceny
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Rychlé večeře
jen ze 4 surovin
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Blesk Křížovky

7. 7. (čtvrtek)
3. 8.
7. 9.

07
08
09

7. 12.

1. 6.

06

12

4. 5.

05

2. 11.

6. 4.

04

11

2. 3.

03

5. 10.

2. 2.

02

10

5. 1.

Vychází dne (středa)
01

Číslo vydání

9. 11.

5. 10.

7. 9.

10. 8.

7. 7. (čtvrtek)

8. 6.

4. 5.

6. 4.

9. 3.

2. 2.

5. 1.

8. 12.

Uzávěrka objednávek

Harmonogram výroby 2011

40 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
190 x 80 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 90 mm

52 x 52 mm

9. 11.

5. 10.

7. 9.

10. 8.

7. 7. (čtvrtek)

8. 6.

4. 5.

6. 4.

9. 3.

2. 2.

5. 1.

8. 12.

Uzávěrka pro dodání podkladů

35 000 Kč

.PEVM"

55 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
190 x 122 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
93 x 250 mm
55 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
215 x 138 mm

155 000 Kč

2/1 strana na zrcadlo
400 x 250 mm

2/1 strana na spad
430 x 280 mm

95 000 Kč

1/1 strana na spad - 3. strana
obálky
215 x 280 mm

Á
STŘEDOV
A
PANORAM

3.
STRANA
OBÁLK Y

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
105 x 280 mm

140 000 Kč

2/1 strana na zrcadlo
400 x 250 mm

2/1 strana na spad
430 x 280 mm

100 000 Kč

1/1 strana na spad - 2. strana
obálky
215 x 280 mm

VNITŘNÍ
AN A
DVOUSTR

2.
STRANA
OBÁLK Y

4UBOEBSEOÓGPSNÈUZ

4.
STRANA
OBÁLK Y

.PEVM#

50 000 Kč

11

190 x 60 mm

40 000 Kč

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
60 x 250 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
69 x 280 mm

90 000 Kč

1/1 strana na zrcadlo
190 x 250 mm

1/1 strana na spad
215 x 280 mm

120 000 Kč

1/1 strana na spad - 4. strana
obálky
215 x 280 mm

AĈ



Čtenáři vaří čtenářům...

L7;H;9;FJO
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Blesk Vaše recepty je celobarevný měsíčník, vycházející od podzimu 2010.
Každé číslo obsahuje šest
desítek receptů, které odzkoušeli a doporučili čtenáři deníku Blesk. Návody jsou doplněné o řadu
kuchařských rad a tipů a
samozřejmě doprovázené
mnoha velkými barevnými fotografiemi.

Příjem inzerce

Ceny vkládané inzerce

vkládaná, všívaná, nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po předchozí
dohodě s oddělením inzerce
Vkládání, všívání............................................................................................................. 1,60 Kč
Vlepování na pozici ...................................................................................................... 2,40 Kč
Všívání, vkládání + fólie ............................................................................................. 2,60 Kč
Vkládání nad 50 g – dle dohody s inzertním oddělením
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t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
BQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZ7ZEBWBUFMTUWÓTUBOPWÓDFOZOFLPNFSǏOÓDIJO[FSÈUǾ TDIBSJUBUJWOÓNǏJOBEBǏOÓNPCTBIFN WF[WMÈÝUOÓDIDFOÓDÓDI

Tel.: přímí klienti: 225 977 192, 225 977 007
agentury: 225 977 130
Fax: 225 977 416

1/1 strana................................................................................................................... 130 000 Kč
1/2 strany .................................................................................................................... 70 000 Kč
1/4 strany .................................................................................................................... 40 000 Kč
2. strana obálky ...................................................................................................... 100 000 Kč
3. strana obálky......................................................................................................... 95 000 Kč
4. strana obálky ...................................................................................................... 120 000 Kč

Ceny inzerce

Nárok na reklamaci zaniká dnem splatnosti faktury.

tisk........................................................................... magazínový rotační ofset / hlubotisk
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír ............................................................ SC/A 56 g/m2 (graphoset SCA Laakirchen)
Počet sloupců na straně ..........................................................................................................4

Tiskárna SLOVENSKÁ GRAFIA a. s.,
Pekna cesta 6, 834 03 Bratislava

Reklamace

14–11 dnů před uveřejněním ....................................................................................... 50 %
10–7 dnů před uveřejněním ........................................................................................ 100 %

Storno poplatky

speciální umístění.............................................................................................................. 25 %
za stranu 5, 7 a 9 ................................................................................................................. 15 %

Přirážky

platba na účtu alespoň 9 pracovních dnů před uveřejněním ........................... 2 %

Sleva za platbu předem

sleva kombinace Blesk Vaše recepty + 2 tituly (Blesk Zdraví, Blesk Hobby, Blesk
pro ženy, Blesk Křížovky) ............................................................................................. 10 %

sleva kombinace Blesk Vaše recepty + 1 titul (Blesk Zdraví, Blesk Hobby, Blesk
pro ženy, Blesk Křížovky) ................................................................................................ 7 %

Platí pro uveřejnění inzerátů stejné velikosti.

od 3 x .................................................................................................................................... 3 %
od 6 x .................................................................................................................................... 5 %
od 12 x ................................................................................................................................... 10 %
od 20 x ................................................................................................................................... 15 %
od 24 x ................................................................................................................................... 20 %

Slevy za počet

#MFTL7BÝFSFDFQUZ

Tisk

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 11/2010

Tištěný náklad: 550 000 ks

Prodaný náklad: 418 669 ks
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Nejlevnější časopis plný báječných polévek, hlavních jídel i dezertů
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40 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
86 x 110 mm

11. 4.

6. 4.
4. 5.
1. 6.
7. 7. (čtvrtek)
3. 8.
7. 9.
5. 10.

04
05
06
07
08
09
10

14. 11.

7. 12.
4. 1. 2012

12
1/2012

12. 12.

10. 10.

12. 9.

16. 8.

12. 7. (čtvrtek)

13. 6.

10. 5.

8. 2.

2. 11.

11

15. 3.

2. 3.

03

11. 1.

2. 2.

02

13. 12.

Uzávěrka objednávek
5. 1.

Vychází dne (středa)

01

Číslo vydání

12. 12.

14. 11.

10. 10.

12. 9.

16. 8.

12. 7. (čtvrtek)

13. 6.

10. 5.

11. 4.

15. 3.

8. 2.

11. 1.

13. 12.

Uzávěrka pro dodání podkladů

70 000 Kč

70 000 Kč

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
96 x 120 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOB
zrcadlo
175 x 110 mm

TUSBOZOBWâÝLV
na zrcadlo
86 x 220 mm

130 000 Kč

1/1 strana na zrcadlo
175 x 220 mm

1/1 strana na spad
195 x 244 mm

143 000 Kč

1/1 strana na spad - 3. strana
obálky
195 x 244 mm

TUSBOZOBÝÓǲLVOBTQBE
195 x 120 mm

3.
STRANA
OBÁLK Y

TUSBOZOBWâÝLV
na spad
96 x 244 mm

169 000 Kč

1/1 strana na spad - 4. strana
obálky
195 x 244 mm

156 000 Kč

1/1 strana na spad - 2. strana
obálky
195 x 244 mm

Harmonogram výroby 2011

4.
STRANA
OBÁLK Y

2.
STRANA
OBÁLK Y

4UBOEBSEOÓGPSNÈUZ
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Samolepky

Blesk Hobby je stále lepší!

Poradíme vám, jak
ochránit život i majetek

H
Hromosvod
d
není na parádu

Jak má vypadat efektivně
osvětlená domácnost?

Světlo
v bytě

Tentokrát pro hrnkové
a balkonové rostliny

Nakupujeme
zeminu

Vkládání drobných
reklamních předmětů
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Michaely
Ochotské

Útulné
představy
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44@45
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Co dělat, aby rozkvetla
i ve vaší zahradě?

První
jarní kvítka
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Klopa
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Leták

Výše uvedené možnosti inzerce lze realizovat pouze po předchozí
dohodě s inzertním oddělením.
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Přepáskování
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t 7âSPCBBWLMÈEÈOÓQMBLÈUǾ
t 7LMÈEÈOÓESPCOâDISFLMBNOÓDIQǲFENǔUǾB[BUBWFOÓ
ǏBTPQJTVEPGØMJF
t 7ÝÓWÈOÓOBTUǲFEǏBTPQJTV
t /BÝÓWBOÈQǲÓMPIBWIPSOÓNOFCPTQPEOÓN[ÈWǔTV
t 7MFQPWÈOÓOBUJUVMOÓTUSBOVJOBQP[JDJ
t 1ǲFQÈTLPWÈOÓǏBTPQJTV
t 4BNPMFQLZ
t Klopový přebal
t Klopa s výsekem
t /FUSBEJǏOÓSP[NǔSZBVNÓTUǔOÓBKJOÏEMFQǲÈOÓLMJFOUǾ
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název souboru bez diakritiky v NBYJNÈMOÓ EÏMDF 12 znaků
+ označení formátu souboru (*.pdf, *.tif)

Maximální barevné pokrytí 300 %

Barevnost

Data ve formátu na spad musí mít spadávku (překres) 5 mm z každé strany!

■ komprese LZW
■ bez průhlednosti
■ bez hladin

5*''

1%'
■ vytvořené nástrojem Adobe Distiller (přímý export z aplikace není podporován)
■ podle specifikací PDF/X-1a pro komerční tisk
■ PDF verze 1.3 (kompatibilita Acrobat 4)
■ vložena všechna písma - podmnožiny 100 %
■ bez přímých barev
■ bez správy barev a ICC profilů

Písmo musí být převedené do křivek nebo připojené v PDF.
Doporučená minimální velikost písma je 6 bodů.

Obecné:
barevný prostor CMYK, stupně šedi, bez přímých barev (Spot Colors)
rozlišení obrazových dat (při výsledné velikosti)
- barevných a ve stupních šedi
opt. 300 dpi max. 350 dpi
- černobílých obrázků (pérovky)
opt. 600 dpi max. 900 dpi

Technické požadavky na datové podklady

Ke každému inzerátu je nutné dodat kontrolní barevný náhled a případně jednotlivé barevné separace pro kontrolu přetisku a vykrojení.

PDF
TIFF
Pro zmenšení objemu dat je možné data sbalit nástroji Stuffit nebo Zip.

Formáty

Zpráva neodpovídající výše uvedeným podmínkám nemusí být zpracována.

GUQGUQSJOHJFSD[
jméno: prijeminz
heslo: 12345

V případě technických komplikací zašlete svou inzerci na náš ftp server.
Pokud tak učiníte, upozorněte nás e-mailem prostřednictvím schránky
inzerce@ringier.cz. Zpracování podkladů z ftp vám zpětně potvrdíme e-mailem. Bez tohoto potvrzení nelze považovat vámi zaslané podkladyza přijaté.

Přiložený soubor:

V subjektu uveďte: název objednatele/motiv, datum prvního zveřejnění,
rozměr inzerátu, barevnost

4PVCPSZEPWFMJLPTUJ.#

Podklady zasílejte na adresu: inzerce@bleskprozeny.cz
inzerce@hobby.cz
)PCCZ ;ESBWÓ ,ǲÓäPWLZ 3FDFQUZ

Podklady e-mailem
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V případě, že podklady jsou dodány po řádné uzávěrce, zaniká objednateli možnost reklamace inzerátu.

V případě, že inzertní podklady nesplňují technické požadavky zde uvedené,
je vydavatelství oprávněno podklady odmítnout a informovat dodavatele
podkladů.

Pokud není s podklady dodán kontrolní barevný nátisk s odpovídající barevností na papíře vlastnostmi odpovídajícím cílovému médiu (hardproof), na reklamace barevného podání nebude brán zřetel.

Pokud nejsou s podklady dodány barevné separace, na chybný přetisk nebo
vykrojení nebude brán zřetel.

Pokud není s podklady dodán náhled, na reklamace grafické podoby inzerátu
nebude brán zřetel.

Vydavatelství nenese odpovědnost za chyby nebo nesrovnalosti ve vytištěném inzerátu vzniklé vinou nedodržení technických požadavků nebo nevzetí
v úvahu technologických omezení zde uvedených.

V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či hotový inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven na základě vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli náklady tímto
vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované inzerce, minimálně však ve výši
300 Kč. Úhrada výše uvedených nákladů nemá vliv na účinnost bodu 2c Všeobecných obchodních podmínek pro inzeráty a prospektové přílohy Ringier
Axel Springer CZ a.s.

Upozornění

V případě, že se klient nevyjádří k zaslané korektuře nejpozději 24 hodin po
jejím zaslání, bude korektura považována za schválenou. Ke každému inzerátu je možné provést maximálně 2 korektury. Podklady dodané po uzávěrce
nemají nárok na korekturu.

Korektury inzerátu

Fotografie - originál, černobílé i barevné, max. formát A4, v elektronické podobě ve formátech TIFF, EPS, JPEG, BMP.
Loga - originál, kvalitní pérové podklady 1:1, max. formát A4, v elektronické
podobě ve formátech EPS, AI, WMF, TIFF, BMP.
Úplný a čitelný strojopis, text v elektronické podobě zpracovaný v MS Word,
soubor s koncovkou *.doc. Obrázky nevkládat do dokumentu aplikace MS
Word, nutno poslat samostatně ve výše zmíněných formátech.

Podklady pro další zpracování

Implicitní zásahy do podkladů (viz upozornění)
Nesloučená průhlednost v podkladech je standardně odstraňována. Takové
zásahy do podkladů provede grafické studio vydavatelství bez upozornění
objednatele.

Datová média pro dodání podkladů
CD/DVD-R/RW (formát ISO nebo Mac)

5FDIOJDLÏTQFDJGJLBDFQSPEPEÈWÈOÓQPELMBEǾ

Přílohy vkládané

t
t
t
t

Přílohy vkládané

t
t
t
t

minimální formát: 75 x 75 mm
maximální formát: 148 x 210 mm
při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší/větší než uvedený
minimální formát
gramáž papíru: od 90 g (u minimálního formátu gramáž 150 g)
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.F[JTLMBE5JTLÈSOB3*/(*&3"9&-413*/(&313*/5$; 
ƎFSOPLPTUFMFDLÈ 1SBIB.BMFÝJDF

5JTLÈSOB.03"7*"13&44BT 61ØOZ #ǲFDMBW

Místo dodání příloh

Na základě objednaného počtu vkladů příloh musí být jejich počet pro dodávku do tiskárny navýšen o 2 % na tzv. knihařský přídavek, do kterého jsou zahrnuty nezařazené přílohy z důvodu jejich předpokládaného poškození během
dopravy a vlastního strojního zpracování příloh.

Knihařský přídavek

V termínu stanoveném inzertním oddělením musí být dodáno minimálně 10
vzorků přílohy v konečné podobně. Přesné makety mohou vzorky dočasně
nahradit. Bez včasného předložení přesných vzorků nebude příloha do periodika zařazena!

Vzorky příloh

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákazníka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku přílohy v konečné podobě
nebo předložení věrné makety přílohy.

Přílohy atypické a přílohy 3D

t
t
t
t
t

.F[JTLMBE5JTLÈSOB3*/(*&3"9&-413*/(&313*/5$; 
ƎFSOPLPTUFMFDLÈ 1SBIB.BMFÝJDF

5JTLÈSOB4-07&/4,«(3"'*"BT 1FLOÈDFTUB #SBUJTMBWB

Místo dodání příloh

Na základě objednaného počtu vkladů příloh musí být jejich počet pro dodávku do tiskárny navýšen o 2 % na tzv. knihařský přídavek, do kterého jsou zahrnuty nezařazené přílohy z důvodu jejich předpokládaného poškození během
dopravy a vlastního strojního zpracování příloh.

Knihařský přídavek

V termínu stanoveném inzertním oddělením musí být dodáno minimálně 10
vzorků přílohy v konečné podobně. Přesné makety mohou vzorky dočasně
nahradit. Bez včasného předložení přesných vzorků nebude příloha do periodika zařazena!

Vzorky příloh

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákazníka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku přílohy v konečné podobě
nebo předložení věrné makety přílohy.

Přílohy atypické a přílohy 3D

t minimální formát: 55 x 85 mm
t maximální formát: 185 x 250 mm
t při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší/větší než uvedený minimální formát
t gramáž papíru: od 90 g

Přílohy vlepované

t minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat v čistém
formátu s přídavkem na ořez 3 mm v hlavě/nohách, podle druhu závěsu,
složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez přefalcu)
t do maximálního formátu 148 x 210 mm lze po dohodě volit i formu našívání na obálku (dodat v čistém formátu s přídavkem na ořez 3 mm v hlavě/
nohách podle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez přefalcu)
t maximální formát dvoulistu nebo složky: 215 x 280 mm (dodat v pracovním formátu 220 x 286 mm, složka v hlavě neproříznutá s přídavkem na
ořez v hlavě 3 mm, bez přefalcu (nebo výhradně zadní přefalc minimálně
8 mm)
t dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
t složka – minimální gramáž papíru: 52 g

t minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat v čistém
formátu – s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě/nohách podle druhu závěsu,
složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez přefalcu)
t do maximálního formátu 148 x 210 mm lze po dohodě volit i formu našívání na obálku (dodat v čistém formátu s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě/
nohách podle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez přefalcu)
t maximální formát dvoulistu nebo složky: 215 x 280 mm (dodat v pracovním formátu 219 x 288 mm, složka v hlavě neproříznutá s přídavkem na
ořez v hlavě 4 mm, zadní přefalc minimálně 8 mm)
t dvoulist – minimální gramáž papíru: 70 g
t složka – minimální gramáž papíru: 52 g

Přílohy vlepované

Přílohy všívané

Přílohy všívané

minimální formát: 105 x 148 mm
maximální formát: 190 x 240 mm
list nebo dvoulist: minimální gramáž papíru: 90 g
složka o maximálním rozsahu 16 str.: minimální gramáž papíru: 52 g

QSPUJTLÈSOV4-07&/4,«(3"'*"BT#SBUJTMBWBEPNF[JTLMBEV
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Místo dodání příloh
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Průvodní doklady příloh
Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím listě a objednávce.
Paletová průvodka – musí obsahovat tyto údaje: název titulu (do kterého se
má vkládat), název přílohy (která se má vkládat), datum vkládání, počet příloh ve sloupci, počet příloh na paletě, počet příloh v dodávce celkem, číslo
palety, počet palet v dodávce celkem, váha palety, adresa dodavatele (jméno, telefon).
Dodací list – musí obsahovat tyto údaje: název titulu (do kterého se má vkládat), název přílohy (která se má vkládat), objednatel přílohy (jméno a telefon), počet palet v dodávce celkem, počet výtisků přílohy v dodávce celkem,
datum dodání přílohy od výrobce, odesílatel (jméno, telefon) a příjemce
(jméno a telefon).

Knihařský přídavek

t Palety. Pro přepravu příloh mohou být použity dřevěné nebo plastové
stabilní Europalety na více použití o rozměrech 80 x 120 cm. Palety musí
umožňovat najetí vysokozdvižným (nebo paletovým) vozíkem ze všech
stran.
t 4MPVQFDWFWSTUWǔ. Výška sloupce vytvořeného z příloh ve vrstvě musí být
8 až 10 cm. Jednotlivé sloupce ve vrstvě musí být volně loženy, nesmí být
zavázány, ovíjeny páskou či baleny do fólie. Sloupce v jedné nekřížené vrstvě musí mít stejnou výšku a všechny hřbety orientovány k jedné straně.
t 1SPLMÈEÈOÓ WSTUFW TMPVQDǾ OB QBMFUÈDI. Každou vrstvu sloupců proložit kartónovým prokladem, vrstvy nekřížit. Sloupce na paletách je nutné
přesně stohovat, aby vnější hrany byly hladké.
t .BYJNÈMOÓWâÝLBQBMFUZ včetně krycí deky – 110 cm, maximální hmotnost
palety – 700 kg.
t Krytí palet . Před stohováním se paleta podloží dvěma kartónovými archy
proti poškození a znečistění spodní vrstvy příloh. Po ukončení stohování
se paleta opět překryje kartónovým archem, krycí deskou, opatří krycí fólií
a pevně přepáskuje. Přílohy musí být chráněny proti škodám při přepravě
(mechanickému namáhání) a proti vniknutí vlhkosti.

Balení příloh a jejich přeprava

0CFDOÏQPENÓOLZ
prospektových příloh

Na základě objednaného počtu vkladů příloh musí být jejich počet pro dodávku do tiskárny navýšen o 2 % na tzv. knihařský přídavek, do kterého jsou zahrnuty nezařazené přílohy z důvodu jejich předpokládaného poškození během
dopravy a vlastního strojního vkládání.

V termínu stanoveném inzertním oddělením musí být dodáno minimálně 10
vzorků přílohy v konečné podobně. Přesné makety mohou vzorky dočasně
nahradit. Bez včasného předložení přesných vzorků nebude příloha do periodika zařazena!

Vzorky příloh

t
t
t
t

Přílohy vkládané

Do časopisu lze jen vkládat, a to výhradně jen jednoduché tištěné reklamní
materiály

Do časopisu lze vkládat, všívat či vlepovat jak reklamní materiály (letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy), tak pod fólii přikládat i 3D reklamní
nerozbitné předměty.

Do časopisu lze vkládat, všívat či vlepovat jak reklamní materiály (letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy), tak pod fólii přikládat i 3D reklamní
nerozbitné předměty.

minimální formát: 148 x 210 mm
maximální formát: 210 x 270 mm
list nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
složka – minimální gramáž papíru: 52 g

Formát 195 x 244 mm

Formát 215 x 290 mm

Formát 215 x 290 mm

minimální formát: 75 x 1285 mm
maximální formát: 210 x 275 mm
list nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
složka – minimální gramáž papíru: 52 g

#MFTL7BÝF3FDFQUZ

Blesk pro ženy
Blesk pro ženy / speciál

Technické podmínky pro prospektové přílohy

#MFTL)PCCZ #MFTL,ǲÓäPWLZ
Blesk Zdraví

5FDIOJDLÏQPENÓOLZQSPQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZ
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5. Realizace objednávky
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, závisí potom jejich
uveřejnění na možnostech vydavatelství.
b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde mají být inzerát nebo
prospektová příloha uveřejněny, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu
s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla
být objednateli potvrzena.
d) Inzeráty jsou podle možností uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.
e) Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce. V případě celostránkových
inzerátů si vydavatelství vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy inzerátu. V takovém případě
nebude označení inzerátu považováno za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění.
f) Pokud si objednatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení
strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.
g) Pokud si objednatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným
způsobem.
h) Vydavatelství je povinno u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat
po dobu dvou týdnů po uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které
přijdou po této lhůtě, může vydavatelství zlikvidovat.

3ÈNDPWÈTNMPVWB
a) Pokud má objednatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu finančního
objemu nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu o uveřejňování
inzerátů v předem dohodnutém rozsahu, a to na dobu maximálně jednoho roku. K platnosti této smlouvy
je zapotřebí písemné formy. Smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého
bude uveřejňován dohodnutý finanční objem inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být
uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul a jednotka vykrytí, případně další ujednání.
b) Objednatel a vydavatelství se mohou dohodnout na tom, že do objemu inzerce sjednané rámcovou
smlouvou bude zahrnuta i inzerce, která byla realizována do jednoho roku před sjednaným skončením
rámcové smlouvy za předpokladu, že tato inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této
předchozí inzerce činila méně než 50 % z celkového objemu inzerce stanoveného rámcovou smlouvou.
V případě, že v důsledku zahrnutí již realizované inzerce do rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem vznikne objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva vyplacena buď po ukončení
účinnosti rámcové smlouvy nebo před jejím skončením za předpokladu, že již došlo k vyčerpání objemu
inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou.
c) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu finančního objemu nebo počtu uvedených
v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka.
d) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny
inzeráty v dohodnutém rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém počtu během časového období
uvedeného v rámcové smlouvě a bude řádně a včas zaplacena cena dle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši). V opačném případě nárok na sjednané slevy zaniká.
e) Rámcovou smlouvou sjednaný objem inzerce lze navyšovat, a to i opakovaně.
f) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu
finančního objemu nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese vydavatelství odpovědnost, zavazuje se objednatel v tomto případě uhradit vydavatelství rozdíl mezi cenou za dohodnutý
a za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů. Tento rozdíl bude
snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů.

6[BWǲFOÓTNMPVWZ
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím (písemně přímo na objednávku
nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím, je
za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.
b) Přijetí objednávky zaměstnancem vydavatelství nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.
c) Vydavatelství si v každém případě a kdykoliv vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerce, případně
odstoupit od smlouvy, pokud existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu nebo prospektové
přílohy odporuje zájmům vydavatelství nebo právě platným právním předpisům. Prospektové přílohy
v konečné podobě musí být řádně a včas doručeny vydavatelství k odsouhlasení buď v tištěné nebo
elektronické formě. Pokud dojde k porušení této povinnosti, je vydavatelství oprávněno odmítnout jejich
vklad a v tomto případě má vydavatelství nárok na uplatnění stornopoplatku.
d) Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud není zajištěna žádná
přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo bez dalšího odmítnout uveřejnění
inzerátu nebo prospektové přílohy, případně odstoupit od smlouvy.
e) V případě odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy podle bodu c) nebo d) vyrozumí
vydavatelství objednatele bez zbytečného prodlení. Vydavatelství v takovém případě nenese odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou inzerci.
f) V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí vydavatelstvím je vydavatelství oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

2. Objednávka
a) Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné objednávky. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem či e-mailem (pokud obsahuje
elektronickou kopii podpisu oprávněné osoby) za předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí.
b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to
zejména obchodní firmu objednatele, její sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis a označení
funkce zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo
datum narození, trvalé bydliště, případně korespondenční adresu, bankovní spojení a podpis. Dále zde
musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha)
a eventuelně další údaje ohledně provedení objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka,
barva).
c) Objednatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Vydavatelství je oprávněno upozornit objednatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady.
Objednatel je povinen dodat vydavatelství včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady.
Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavatelství právo
od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s právě platným
ceníkem. Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednatelem dodaným
tiskovým podkladům.
d) Objednatel odpovídá za bezchybný obsah inzerce a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené
pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků
třetí stranou je objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen
nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu
nebo prospektové přílohy.
e) Vydavatelství dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednateli vracet.
f) Vydavatelství je oprávněno si při přijímání objednávky vyžádat průkaz totožnosti.
g) Jeden objednatel může během 1 kalendářního roku objednat max. 20 řádkových inzerátů za sazbu pro
soukromou řádkovou inzerci.
h) U objednávky řádkové inzerce má objednatel nárok pouze na jednu změnu textu.

1. Rozsah platnosti
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů (plošných i řádkových) a prospektových příloh (tj. vkládaného materiálu) v periodických titulech, které vydává Ringier Axel Springer CZ a. s.
(dále „vydavatelství“), jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných vydavatelstvím.
b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
c) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.
d) Vydavatelství si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných
ceníků a jejich příloh v případě, že tento odchylný postup bude způsoben existencí tiskové chyby v ceníku
či jeho příloze.

;NǔOBWÝFPCFDOâDIPCDIPEOÓDIQPENÓOFL
Případnou změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí vydavatelství objednateli, který má s vydavatelstvím rámcovou smlouvu podle bodu 4 těchto Všeobecných
obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. Pokud
vydavatelství tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné po změně Všeobecných obchodních
podmínek nebo ceníku řídit původními Všeobecnými obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu
jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o této změně. Pokud oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, budou se objednávky inzerce řídit původními Všeobecnými
obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu tří měsíců od počátku účinnosti nových Všeobecných
obchodních podmínek nebo nového ceníku.

ƲFÝFOÓTQPSǾ
V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci inzerce vznikne mezi stranami spor, který bude
řešen soudní cestou, vydavatelství i objednatel souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu řídila místem
sídla vydavatelství.

8. Ochrana osobních ůdajů a jiných dat
a) Objednatel i vydavatelství se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.
b) Uzavřením smlouvy o publikaci inzerce projevuje objednatel inzerce souhlas s tím, že vydavatelství je
oprávněno zpracovávat jako správce osobní údaje objednatele poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení,
telefonní číslo, adresa, eventuelně jiné objednatelem sdělené kontaktní údaje a údaje o jím objednávané
inzerci a o přijatých či nerealizovaných platbách objednatele. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem
realizace inzerce a nabízení obchodu a služeb vydavatelství, a to na dobu 10 let od přijetí objednávky
inzerce. Objednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo
vydavatelství zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy. Objednatel má právo
na přístup ke svým osobním údajům.

7. Reklamace - náhradní výkon
a) Objednatel má v případě jim nezaviněné zcela nebo částečně nečitelné, nesprávné či nekompletní publikace inzerátu nárok na slevu z ceny nebo na uveřejnění bezchybného náhradního inzerátu, ale pouze
v takovém rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu.Toto právo je objednatel povinen uplatnit
u vydavatelství písemně do 2 týdnů od data uveřejnění inzerce, jinak zaniká. Právo volby mezi způsoby
uvedenými ve větě první náleží vydavatelství. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát bez
zbytečného odkladu nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má objednatel právo
na slevu z ceny. Obdobně se postupuje také v případě prospektových příloh.
b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednatel povinen
zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu či slevu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž
nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně nejpozději do 3 dnů po předchozím uveřejnění
oznámen vydavatelství.
c) V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění
náhradního inzerátu.
d) Vydavatelství má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění inzerátu
tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního
ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem,
které vznikly v důsledku takovéto úpravy.
e) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednatele. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost
korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny
v rámci pevně stanovené lhůty. V případě řádkové inzerce se za schválenou korekturu považuje text
uvedený v objednávce potvrzené objednavatelem.
f) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti se závadným výkonem vydavatelství budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je její
výše stanovena maximálně do výše ceny za uveřejněný inzerát nebo prospektovou přílohu.
g) Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství neodpovídá za odchylku ve velikosti vytištěného inzerátu
v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti vzniklou v důsledku technologického postupu použitého při
výrobě titulu. Vydavatelství rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u 0,5 % výtisků konkrétního inzerátu či chybějící vklad u 1 % z objednaného počtu vkladů.
Nedostatky v plnění v rozsahu uvedeném v tomto článku nejsou považovány za vadné plnění a nepodléhají reklamaci. Objednatel bere na vědomí, že pokud doručí vydavatelství podklady pro realizaci inzerce
po řádné uzávěrce a vydavatelství publikaci inzerce neodmítne, ztrácí objednatel nárok na uplatnění
reklamace.
h) Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství je oprávněno stanovit a měnit tištěný náklad jim vydávaných
titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného nákladu oproti jeho očekávané výši bude vydavatelství
objednatele bez zbytečného odkladu informovat, tato skutečnost však není považována za vadu plnění
a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani v případě, kdy vzhledem k dodanému počtu kusů prospektových
příloh nebude moci dojít ke vkladu do celého tištěného nákladu.

6. Platební podmínky
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství objednateli fakturu bez zbytečného odkladu
po uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná
v termínu do 14 dnů ode dne uveřejnění inzerátu. V případě podání inzerátu řádkové inzerce zašle vydavatelství fakturu pouze na vyžádání objednatele.
b) Společně s fakturou zašle vydavatelství objednateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo
prospektové přílohy. Podle povahy inzerátu resp. prospektové přílohy a rozsahu objednávky jsou přednostně poskytovány náhledy tiskových stran obsahujících inzerát ve formátu pdf e-mailem. Pokud podle
povahy inzerátu není zaslání takového dokladu možné nebo pokud se na tom vydavatelství a objednatel
dohodnou, je možné poskytovat výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud nelze tyto doklady
obstarat, obdrží objednatel od vydavatelství potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.
c) Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši vyplývající z platných
právních předpisů z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované
částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci
dalšího plnění včetně plnění z rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených
platbách předem.
d) Pokud neuvede objednatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom
je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.
e) V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro účely třetích
osob, nelze objemy inzerce pro tyto osoby sčítat pro účel stanovení výše poskytované slevy.
f) Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném
ceníku.
g) Pro otiskování nekomerční a řádkové inzerce je stanoven zvláštní ceník. Posouzení, zda inzerce má
komerční charakter, náleží vydavatelství.
h) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese vydavatelství ani objednatel odpovědnost a inzerci nebo prospektovou přílohu není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednatel
povinen zaplatit vydavatelství pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
i) Jakékoli přeplatky (částky) do 100 Kč zaplacené vydavateli v souvislosti s realizací inzerce se neposílají zpět
na účet plátce, je možné je vyplatit pouze na pokladně na adrese sídla vydavatelství. Finanční prostředky
zaslané na účet vydavatelství, ke kterým vydavatelství neobdrží do 3 měsíců objednávku pro inzerci,
propadají ve prospěch vydavatelství.

i) Vydavatelství opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.
j) Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalogy, balíky
nebo zboží, vydavatelství nepřijímá.
k) Vydavatelství si u drobné inzerce (menší než 400 mm plochy) vyhrazuje právo uveřejnit ji v případě potřeby i na jiné jednotce vykrytí, než je uvedena na objednávce.
l) Vydavatelství je oprávněno v případě, že bude jím vydávaný titul v plném znění převeden do elektronické
podoby a takto distribuován (zejména prostřednictvím sítě internet nebo na nosičích elektronických
informací), zahrnout do této elekronické podoby též inzerci publikovanou v příslušném titulu souladu
s těmito podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v periodickém tisku vydávaném Ringier Axel Springer CZ a.s.

7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZ
Poznámky:
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Inzertní zastoupení Praha
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
Tel.: 225 977 192
Tel.: 225 977 007
Tel.: 225 977 130
Fax.: 225 977 416

2011

????

Ceník inzerce
platný od 1. 2. 2011

2011
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Auto Tip
vychází každých 14 dní
v pondělí

Svět motorů
vychází v pondělí

Nedělní Sport
vychází v neděli

Sport magazín
vychází v pátek

Sport
vychází denně
kromě neděle a svátků
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Ringier Axel Springer CZ a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867.

Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v Ringier Axel Springer CZ a.s. Tento ceník platí pouze pro komerční inzeráty a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů
a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem) ve zvláštních
cenících.

Obchodní podmínky

Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu na straně 20.

Podklady

Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.

Reklamace

V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či hotový inzerát
po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven na základě vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli náklady tímto vzniklé, a to až
do výše 3 % z ceny realizované inzerce, minimálně však ve výši 300 Kč. Úhrada výše
uvedených nákladů nemá vliv na účinnost bodu 2c Všeobecných obchodních podmínek pro inzeráty a prospektové přílohy Ringier Axel Springer CZ a.s.

Upozornění

Korektury inzerátu
V případě, že se klient nevyjádří k zaslané korektuře nejpozději den před datem uveřejnění inzerce (nejpozději však do 10 hodin), bude korektura považována za schválenou. Ke každému inzerátu je možné provést maximálně 2
korektury. Podklady dodané po uzávěrce nemají nárok na korekturu.

DPH

ucho .............................................................................................................. 103 mm x 46 mm
podval ...........................................................................................................285 mm x 50 mm

Formáty inzerátů na titulní straně

rozměr zrcadla ................................................................ 285 mm šířka x 419 mm výška
středová dvoustrana ..................................................... 596 mm šířka x 419 mm výška
počet sloupců ........................................................................................................................... 6
mm na 1 straně ........................................................................................................ 2 514 mm
šířka sloupce .................................................................................................................. 45 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................................................... 3 mm
počet sloupců
1
2
3
4
5
6
šířka v mm
45
93
141
189
237
285
pravidelný počet stran ....................................................................................................... 20
pravidelný počet stran v pátek ........................................................................................ 16
min. velikost plošných inzerátů ................................................................. 1 sl. x 30 mm
min. velikost barevných inzerátů ....................................................................... 624 mm
min. velikost inzerátů v redakční části ............................................................... 624 mm

Formáty

Tiskárna MAFRAPRINT, Tiskařská 2, 108 00 Praha 10

500 000 Kč ...................................................................................................................... 5 %
700 000 Kč .................................................................................................................... 10 %
1 300 000 Kč ................................................................................................................. 15 %
2 500 000 Kč ................................................................................................................ 20 %

** Kombinační slevu lze uplatnit pro nákup inzertního prostoru pro jednoho zadavatele, stejného formátu i regionu pokrytí v rámci jedné inzertní
kampaně, a to v kombinaci s tituly skupiny Blesk nebo AHA!.

Poznámka: Jako dodatkovou barvu lze použít azurovou.

do 2 titulů................................................................................................................................ 5 %

Kombinační sleva

za pevné umístění ............................................................................................................ 25 %
za erotickou inzerci ....................................................................................................... 100 %
za redakční stranu .......................................................................................................... 100 %
za titulní stranu ............................................................................................................... 350 %

Přirážky

sleva za černobílou inzerci ............................................................................................. 30 %
za 1 dodatkovou barvu .................................................................................................... 20 %
za 2 dodatkové barvy ....................................................................................................... 10 %

Slevy za barvu

od 3x ...................................................................................................................................... 3 %
od 6x ...................................................................................................................................... 5 %
od 12x .................................................................................................................................... 10 %
od 24x .................................................................................................................................... 15 %
od 48x .................................................................................................................................... 20 %

Slevy za počet

od
od
od
od

Slevy za finanční objem

8–5 pracovních dnů před uveřejněním ................................................................... 50 %
4 pracovní dny a méně ................................................................................................ 100 %

Storno poplatky

4 pracovní dny před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

Uzávěrka pro objednávky
4 pracovní dny před uveřejněním.

Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN, 2. Q. 2010 - 3. Q. 2010

Tisk



Čtenost je 286 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 52 585 ks

Deník vychází od roku 1953

Deník Sport, vycházející již od roku 1953, je jediný celostátní titul zaměřený na aktuální sportovní
dění a sportovní lifestyle. Každý den jsou součástí deníku tematické sportovní přílohy a přílohy
pro aktivní sportování a sportovce. Deník vychází ve dvou mutacích – Čechy a Morava.

tisk .................................................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír ............................................................................................................. novinový 45 g/m2
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Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Faktury jsou splatné v termínu do 14 dnů ode dne poskytnutí zdanitelného plnění. Při platbě předem (platba na účtě minimálně 4 pracovní dny v případě
Sportu a Nedělního Sportu, v případě Světa Motorů, Sport magazínu a Auto
Tipu 8 pracovních dnů před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Splatnost

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Na Příkopě 858/20, P.O.Box 421
113 80 Praha 1
číslo účtu: 01441000/2700
IBAN: CZ82 2700 0000 0000 0144 1000
BIC: BACXCZPP

Bankovní spojení

http://www.isport.cz
http://www.ringier.cz
Objednávky e-mailem nepřijímáme.

Internet

Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
Tel.: 225 977 478 - 481
Fax: 225 977 473

Centrální příjem inzerce a prospektových příloh

Ringier Axel Springer CZ a.s.
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
IČO: 40766713
DIČ: CZ40766713

Vydavatelství

Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém
trhu, jehož portfolio tvoří 21 tištěných deníků a časopisů a 12 internetových serverů.
Naše tituly čte více než 3,8 milionů čtenářů. Ringier Axel Springer CZ a.s. je jasnou
jedničkou mezi deníkovými vydavateli, kde dosahuje s více než 1,7 miliony čtenářů
37% podílu na trhu. Na časopiseckém trhu je s 2,5 miliony čtenářů na druhém místě.
Ringier Axel Springer CZ a.s. je součástí švýcarsko-německé vydavatelské skupiny
Ringier Axel Springer Media AG. Ta je kromě České republiky aktivní také v Polsku,
Maďarsku, Srbsku a na Slovensku.

Sport
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pá

276 197 Kč

pá

pá

146 250 Kč

pá

po, út, st, čt, so

pá

65 766 Kč

75 029 Kč

po, út, st, čt, so

pá

den vydání

po, út, st, čt, so

pá

Sport

43 855 Kč

50 032 Kč

den vydání

po, út, st, čt, so

pá

Sport

122 Kč

107 Kč

83 Kč

1 řádek / 40 znaků

74 308 Kč

65 134 Kč

Sport

37 316 Kč

32 709 Kč

Sport

TITULNÍ
STRANA

147 305 Kč

129 119 Kč

Sport

Sport

98 547 Kč

86 381 Kč

pá

po, út, st, čt, so

den vydání

ucho
103 x 46 mm

pá

po, út, st, čt, so

den vydání

51 239 Kč

43 704 Kč

Sport

50 273 Kč

44 067 Kč

Sport

1/6 strany klasická
2 sl. x 208 mm / 93 x 208 mm

pá

po, út, st, čt, so

den vydání

1/3 strany na šířku
6 sl. x 138 mm / 285 x 138 mm

pá

po, út, st, čt, so

den vydání

1/2 strany ny výšku
3 sl. x 419 mm / 141 x 419 mm

t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.

út, čt

Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.

Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou za
1 řádek.

Výpočet ceny řádkové inzerce

Řádková inzerce vychází vždy v úterý a ve čtvrtek.

Celostátní řádková inzerce

pá

po, út, st, čt, so

den vydání

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet dle tabulky

1 mm / 1 sloupce

99 738 Kč

1/8 strany na výšku
2 sl. x 154 mm / 93 x 154 mm

den vydání

Sport

den vydání

1/6 strany na šířku
3 sl. x 138 mm / 141 x 138 mm

Sport

87 424 Kč

1/4 strany na šířku
6 sl. x 103 mm / 285 x 103 mm

den vydání

po, út, st, čt, so

Sport

128 195 Kč

den vydání

po, út, st, čt, so

1/4 strany klasická
3 sl. x 208 mm / 141 x 208 mm

200 189 Kč

175 475 Kč

Sport

1/3 strany na výšku
2 sl. x 419 mm / 93 x 419 mm

po, út, st, čt, so

242 098 Kč

po, út, st, čt, so

1/2 strany na šířku
6 sl. x 208 mm / 285 x 208 mm

den vydání

Sport

Junior page
5 sl. x 348 mm / 237 x 348 mm

den vydání

1/1 strany
6 sl. x 419 mm / 285 x 419 mm

Celostátní inzerce - standardní formáty

Novinky z nejlepších evropských soutěží,
anylýzy expertů, příběhy slavných
fotbalistů

Příloha EUROFOTBAL

Úterý

Pravidelné přílohy

Zasvěcené rady a triky pro aktivní
sportování, srovnání sportovního
zboží

Příloha TRENDY

Čtvrtek

Kontroverzní témata, zpovědi sportovních
hvězd, tipy pro aktivní vyžití o víkendu, kvíz

Příloha OVERTIME

Sobota

5

6

44

52

65

74

po, út, st, čt, so

pá

Výpočet ceny plošné inzerce

Cenu inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm. Po postupném přičtení všech přirážek
se postupně odečítají slevy.

t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.

cena
za 1 mm/1 sloupce

celá Morava

celé Čechy

den vydání

Regionální inzerce

126 651

180 234

pá

64 845

92 280

pá

42 991

61 179

pá

31 653

45 534

pá

20 978

29 854

pá

celá Morava
14 170
16 746

celé Čechy
20 933
24 077

den vydání
po, út, st, čt, so
pá

2 sl. x 154 mm / 93 x 154 mm

17 751

26 223

1/8 strany na výšku

celá Morava

celé Čechy

den vydání
po, út, st, čt, so

2 sl. x 208 mm / 93 x 208 mm

26 783

39 996

1/6 strany klasická

celá Morava

celé Čechy

den vydání
po, út, st, čt, so

3 sl. x 208 mm / 141 x 208 mm

35 990

53 739

1/4 strany klasická

celá Morava

celé Čechy

den vydání
po, út, st, čt, so

2 sl. x 419 mm / 93 x 419 mm

54 869

81 057

po, út, st, čt, so

1/3 strany na výšku

celá Morava

celé Čechy

den vydání

3 sl. x 419 mm / 141 x 419 mm

107 166

158 314

1/2 strany ny výšku

celá Morava

celé Čechy

den vydání

6 sl. x 419 mm / 285 x 419 mm

po, út, st, čt, so

1/1 strany

Regionální inzerce - standardní formáty

TITULNÍ
STRANA

den vydání

den vydání

pá

po, út, st, čt, so

den vydání

ucho

pá

po, út, st, čt, so

30 023

26 372

celé Čechy

30 037

26 384

celé Čechy

45 096
pá

20 882

17 670

celá Morava

7

103 x 46 mm

20 877

17 666

celá Morava

3 sl. x 138 mm / 141 x 138 mm

26 525
31 348

39 611

1/6 strany na šířku

celá Morava

celé Čechy

6 sl. x 103 mm / 285 x 103 mm

42 478

35 561

celá Morava

den vydání

60 449

53 097

po, út, st, čt, so

1/4 strany na šířku

pá

po, út, st, čt, so

celé Čechy

64 381

6 sl. x 138 mm / 285 x 138 mm

53 909
91 619

pá

1/3 strany na šířku

celá Morava
80 476

po, út, st, čt, so

6 sl. x 208 mm / 285 x 208 mm

89 962

75 345

celá Morava

celé Čechy

128 022

112 452

celé Čechy

5 sl. x 348 mm / 237 x 348 mm

den vydání

1/2 strany na šířku

pá

po, út, st, čt, so

den vydání

Junior page
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Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN, 2. Q. 2010 - 3. Q. 2010

čtenost je 292 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 55 824 ks

Suplement Sport magazín vychází od roku 1997

Sport magazín, páteční příloha deníku Sport, přináší exkluzivní rozhovory a reportáže ze světa
sportu, otevírá kontroverzní sportovní témata, sleduje poslední trendy na poli sportovní módy
a obsahuje televizní program s tipy na celý týden. Suplement prošel nedávnou změnou lay- outu
a zvýšil počet stran. Sport magazín je samostatně neprodejný.

Slevy za počet

Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.

Reklamace

45–17 pracovních dnů před uveřejněním ............................................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně ......................................................................................... 100 %

Storno poplatky

za pevné umístění ............................................................................................................ 25 %
za erotickou inzerci ........................................................................................................ 100 %
za redakční stranu .......................................................................................................... 100 %
za titulní stranu .............................................................................................................. 350 %

Přirážky

od 3x ........................................................................................................................................ 3 %
od 6x ...................................................................................................................................... 5 %
od 12x .................................................................................................................................... 10 %
od 24x .................................................................................................................................... 15 %
od 48x .................................................................................................................................... 20 %

t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.

V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či hotový
inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven na základě
vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli náklady
tímto vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované inzerce, minimálně však
ve výši 300 Kč. Úhrada výše uvedených nákladů nemá vliv na účinnost bodu
2c Všeobecných obchodních podmínek pro inzeráty a prospektové přílohy
Ringier Axel Springer CZ a.s.

Upozornění

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro objednávky

Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu na
straně 20.

Podklady

Tiskárna Česká Unigrafie a. s., Poděbradská 26, 190 00 Praha 9

Slevy za finanční objem

##
  
  
  
 
 "!  $

#

od 400 000 Kč .................................................................................................................. 5 %
od 600 000 Kč ................................................................................................................ 10 %
od 1 100 000 Kč ................................................................................................................ 15 %
od 2 300 000 Kč ................................................................................................................ 20 %

% 

Tisk



tisk ............................................................................. magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír ..................................................................................................................... SC/A 56 g/m2

  

 #  

&$"&$
&$
"&$ " !

Sport magazín

2.
STRANA
OBÁLK Y

24 000 Kč

1/8 strany na šířku B
na zrcadlo
93 x 63 mm

41 000 Kč

1/4 strany na šířku
na zrcadlo
190 x 63 mm

1/4 strany na šířku na spad
215 x 81 mm

52 000 Kč

1/3 strany na šířku na zrcadlo
190 x 84 mm

1/3 strany na šířku na spad
215 x 97 mm

71 000 Kč

1/2 strany na výšku
na zrcadlo
93 x 264 mm

1/2 strany na výšku
na spad
108 x 290 mm

242 000 Kč

2/1 strany na zrcadlo
400 x 264 mm

2/1 strany na spad
430 x 290 mm

155 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana
obálky
215 x 290 mm

3.
STRANA
OBÁLK Y

Sport magazín - standardní formáty

21 000 Kč

logo v TV programu
28 x 60 mm

24 000 Kč

1/8 strany na výšku
45 x 130 mm

41 000 Kč

1/4 strany formát A
na zrcadlo
93 x 130 mm

71 000 Kč

1/2 strany na šířku na zrcadlo
190 x 130 mm

1/2 strany na šířku na spad
215 x 143 mm

130 000 Kč

1/1 strany na zrcadlo
190 x 264 mm

1/1 strany na spad
215 x 290 mm

135 000 Kč

1/1 strany na spad - 3. strana
obálky
215 x 290 mm

4.
STRANA
OBÁLK Y

24 000 Kč

9

1/8 strany na šířku A
na zrcadlo
190 x 30 mm

1/8 strany na šířku A
na spad
215 x 43 mm

41 000 Kč

1/4 strany na výšku B
na zrcadlo
45 x 264 mm

1/4 strany na výšku B
na spad
60 x 290 mm

52 000 Kč

1/3 strany na výšku
na zrcadlo
60 x 264 mm

1/3 strany na výšku
na spad
75 x 290 mm

114 000 Kč

Junior page na zrcadlo
142 x 200 mm

165 000 Kč

1/1 strany na spad - 4. strana
obálky
215 x 290 mm

 

 



!.%
 #,
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# ' 

#-

Tiskárna MAFRAPRINT, Tiskařská 2, 108 00 Praha 10

V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či hotový
inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven na základě
vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli náklady
tímto vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované inzerce, minimálně však
ve výši 300 Kč. Úhrada výše uvedených nákladů nemá vliv na účinnost bodu
2c Všeobecných obchodních podmínek pro inzeráty a prospektové přílohy
Ringier Axel Springer CZ a.s.

Upozornění

za pevné umístění ............................................................................................................ 25 %
za erotickou inzerci ....................................................................................................... 100 %
za redakční stranu .......................................................................................................... 100 %
za titulní stranu ............................................................................................................... 350 %

Přirážky

3x ....................................................................................................................................... 3 %
6x ....................................................................................................................................... 5 %
12x ................................................................................................................................... 10 %
24x ................................................................................................................................... 15 %
48x .................................................................................................................................. 20 %
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t7ZEBWBUFMTUWÓTJWZISB[VKFQSÈWPTUBOPWJUTNMVWOÓDFOV
t7ÝFDIOZDFOZKTPVVWFEFOZCF[%1)
t4MFWZTFOFTǏÓUBKÓ
t1MBUÓ7ÝFPCFDOÏPCDIPEOÓQPENÓOLZQSPJO[FSÈUZBQSPTQFLUPWÏQǲÓMPIZW3JOHJFS"YFM4QSJOHFS$;BT5FOUPDFOÓLQMBUÓQPV[FQSPLPNFSǏOÓJO[FSÈUZ
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.

Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.

Reklamace

10–6 pracovních dnů před uveřejněním ................................................................. 50 %
5 pracovních dnů a méně ........................................................................................... 100 %

Storno poplatky

5 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

5 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro objednávky

Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu na
straně 20.

Podklady

rozměr zrcadla ............................................................... 256 mm šířka x 380 mm výška
středová dvoustrana .................................................... 543 mm šířka x 380 mm výška
počet sloupců ........................................................................................................................... 6
mm na 1 straně ....................................................................................................... 2 280 mm
šířka sloupce .................................................................................................................. 40 mm
mezera mezi sloupci .................................................................................................. 3,2 mm
počet sloupců
1
2
3
4
5
6
šířka v mm
40
83,2
126,4
169,6 212,8
256
pravidelný počet stran ....................................................................................................... 16
min. velikost plošných inzerátů ................................................................. 1 sl. x 30 mm
min. velikost inzerátů v redakční části ............................................................... 555 mm

od
od
od
od
od

Slevy za počet

500 000 Kč ....................................................................................................................... 5 %
700 000 Kč ..................................................................................................................... 10 %
1 300 000 Kč ................................................................................................................. 15 %
2 500 000 Kč ................................................................................................................. 20 %

Slevy za finanční objem

Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN, 2. Q. 2010 - 3. Q. 2010

čtenost je 257 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 36 274 ks

Nedělník vychází od roku 2005

od
od
od
od

Formáty

Nedělní Sport

Nedělní Sport je jediný celostátní nedělník zaměřený na aktuální sportovní dění a sportovní
lifestyle. Kromě rozhovorů a reportáží ze světa sportu přináší jako jediný kompletní zpravodajství
a výsledky ze všech víkendových sportovních soutěží.

Tisk
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tisk ................................................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír ..............................................................................................................novinový 45 g/m2
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TITULNÍ
STRANA

ucho
84 x 44 mm

Agenturní provize

cena za 1 mm / 1 sloupce

65 Kč

Za zprostředkování zakázek na inzeráty a prospektové přílohy poskytujeme
15% agenturní provizi ze základní ceny.

22 377 Kč

33 872 Kč

1/4 strany na šířku
6 sl. x 90 mm / 256 x 90 mm

47 177 Kč

23 689 Kč
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1/6 strany na výšku
2 sl. x 185 mm / 83,2 x 185 mm

44 694 Kč

1/3 strany na šířku
6 sl. x 120 mm / 256 x 120 mm

69 654 Kč

96 380 Kč

1/3 strany na výšku
2 sl. x 380 mm / 83,2 x 380 mm

1/2 strany na výšku
3 sl. x 380 mm / 126,4 x 380 mm

Junior page
5 sl. x 316 mm / 212,8 x 316 mm

Cenu inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm. Po postupném přičtení všech přirážek
se postupně odečítají slevy.

Výpočet ceny plošné inzerce

23 049 Kč

1/6 strany klasická
3 sl. x 120 mm / 126,4 x 120 mm

34 812 Kč

1/4 strany klasická
3 sl. x 185 mm / 126,4 x 185 mm

67 821 Kč

1/2 strany na šířku
6 sl. x 185 mm / 256 x 185 mm

139 080 Kč

1/1 strany
6 sl. x 380 mm / 256 x 380 mm

Celostátní inzerce - standardní formáty

Formáty a gramáž papíru pro jednotlivé listy

12

????

Žádným z výše uvedených vkladů nesmí být ohrožena výroba deníku
nebo nedělníku.

t Dodané přílohy musí být okamžitě bezzávadně zpracovatelné, aniž by
byla nutná dodatečná manuální úprava nebo manipulace. Přílohy slepené příliš čerstvou barvou, elektrostaticky nabité, zvlhlé, s ohnutými rohy
(resp. hranami), zmačkanými přehyby, faldy nebo kulatými hřbety, leporelo nebo oltářní přehyb nemohou být zpracovány.
t Překládané přílohy musí být přeloženy křížově, štůčkově nebo středově.
t Vícestránkové přílohy mají mít ohyb na delší straně. V případě prošití drátěnou sponou musí být průměr drátu přiměřený síle hřbetu. Tenké přílohy musí být vyrobeny lepením hřbetu. Ořez musí být proveden v pravém
úhlu, ve velikosti formátu, bez nerovností.
t Zpracování příloh zvláštních formátů není možné bez předchozího přezkoušení (nutná konzultace s odpovědným pracovníkem tiskárny).
t Zpracování 3D příloh, nebo příloh jejichž součástí jsou vzorky 3D (např.
klíče, diskety, tekuté šampóny v sáčcích apod.) je vyloučené.
t Doplňky přílohy, např. složenky, korespondenční lístky apod. musí být vlepeny zásadně uvnitř přílohy a nesmí přesahovat formát přílohy.
t Všechny vkládané přílohy musí být zhotoveny z materiálu, který neabsorbuje novinovou tiskovou barvu anebo musí být příslušným způsobem
ošetřeny.

Technická kvalita příloh

Na základě objednaného počtu vkladů příloh musí být jejich počet pro dodávku do tiskárny navýšen o 2 % na tzv. knihařský přídavek, do kterého jsou zahrnuty nezařazené přílohy z důvodu jejich předpokládaného poškození během
dopravy vlastního strojního vkládání.

Knihařský přídavek

Nejméně 10 dní před realizací vkladu musí být dodáno minimálně 10 vzorků
přílohy (v konečné podobně). Přesné makety mohou vzorky dočasně nahradit. Bez včasného předložení přesných vzorků nebude příloha do periodika
zařazena!

Vzorky příloh

Celková hmotnost přílohy by neměla překročit 100 g

Hmotnost vkládané přílohy

A5 až A4 – minimální rozsah 8 str. – gramáž použitého papíru nesmí být nižší
než 52 g

Formáty a gramáž papíru pro vícestranné přílohy

Formát A5/4 strany - gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 100 g
Formát A4/4 strany - gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g

Formáty a gramáž papíru pro dvoulisty

Minimální gramáž papíru A5: 150 g
Minimální gramáž papíru pro list většího formátu – až do A4: 120 g/matný papír, 140 g/lesklý papír
Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedené hodnoty, musí být tato
příloha jednou přeložena (na A5).

Při nedodržení těchto podmínek si tiskárny vyhrazují právo na nepřevzetí dané dodávky resp. nevložení příloh.

Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím listě a objednávce.
Paletová průvodka – musí obsahovat tyto údaje: název titulu (do kterého se má vkládat),
název přílohy (která se má vkládat), datum vkládání, počet příloh ve sloupci, počet příloh na paletě, počet příloh v dodávce celkem, číslo palety, počet palet v dodávce celkem,
váha palety, adresa dodavatele (jméno, telefon).
Dodací list – musí obsahovat tyto údaje: název titutlu (do kterého se má vkládat), název
přílohy (která se má vkládat), objednatel přílohy (jméno a telefon), počet palet v dodávce
celkem, počet výtisků přílohy v dodávce celkem, datum dodání přílohy od výrobce, odesílatel (jméno, telefon) a příjemce (jméno a telefon).

Průvodní doklady příloh

t Palety. Pro přepravu příloh mohou být použity dřevěné nebo plastové stabilní
Europalety na více použití o rozměrech 80 x 120 cm. Palety musí umožňovat najetí
vysokozdvižným (nebo paletovým) vozíkem ze všech stran.
t Sloupec ve vrstvě. Výška sloupce vytvořeného z příloh ve vrstvě musí být 8 až
10 cm. Jednotlivé sloupce ve vrstvě musí být volně loženy, nesmí být zavázány, ovíjeny páskou či baleny do fólie. Sloupce v jedné nekřížené vrstvě musí mít stejnou
výšku a všechny hřbety orientovány k jedné straně.
t Prokládání vrstev sloupců na paletách. Každou vrstvu sloupců proložit kartónovým prokladem, vrstvy nekřížit. Sloupce na paletách je nutné přesně stohovat,
aby vnější hrany byly hladké.
t .BYJNÈMOÓWâÝLBQBMFUZ včetně krycí deky – 110 cm, maximální hmotnost palety
– 700 kg.
t Krytí palet. Před stohováním se paleta podloží dvěma kartónovými archy proti
poškození a znečistění spodní vrstvy příloh. Po ukončení stohování se paleta opět
překryje kartónovým archem, krycí deskou, opatří krycí fólií a pevně přepáskuje.
Přílohy musí být chráněny proti škodám při přepravě (mechanickému namáhání)
a proti vniknutí vlhkosti.

Balení příloh a jejich přeprava

Obecné podmínky prospektových příloh

t minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat v čistém
formátu s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě/nohách podle druhu závěsu,
složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez přefalcu)
t NBYJNÈMOÓ GPSNÈU EWPVMJTUV OFCP TMPäLZ 215 x 290 mm (dodat v pracovním formátu 220 x 299 mm, složka v hlavě neproříznutá s přídavkem
na ořez 4 mm, zadní přefalc minimálně 8 mm)
t dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
t složka – minimální gramáž papíru: 52 g

Přílohy všívané

minimální formát: 105 x 148 mm; maximální formát: 185 x 250 mm
gramáž papíru: od 90 g

Přílohy vlepované

minimální formát: 148 x 210 mm; maximální formát: 210 x 280 mm
list nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
složka – minimální gramáž papíru: 52 g

Přílohy vkládané

t přílohy nalepované či našívané na obálku magazínu
t přílohy všívané, vkládané či vlepované, které by svou tloušťkou narušily
tvar magazínu
t všechny přílohy 3D a přílohy, jejichž součástí jsou vzorky 3D
t přílohy zafóliované

Nepřípustné přílohy

Přílohy nesmí bránit následnému strojovému vkladu těchto magazínů
do deníků, takže se vylučují:

Formáty vkládaných příloh

Sport magazín

Minimální formát vkladu: A5 = 148 x 210 mm
Maximální formát vkladu: A4 = 210 x 297 mm

Deník Sport a Nedělní Sport

Technické podmínky
pro prospektové přílohy

5. Realizace objednávky
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, závisí potom jejich
uveřejnění na možnostech vydavatelství.
b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde mají být inzerát nebo
prospektová příloha uveřejněny, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu
s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla
být objednateli potvrzena.
d) Inzeráty jsou podle možností uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.
e) Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce. V případě celostránkových
inzerátů si vydavatelství vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy inzerátu. V takovém případě
nebude označení inzerátu považováno za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění.
f) Pokud si objednatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení
strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.
g) Pokud si objednatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným
způsobem.
h) Vydavatelství je povinno u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat
po dobu dvou týdnů po uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které
přijdou po této lhůtě, může vydavatelství zlikvidovat.

4. Rámcová smlouva
a) Pokud má objednatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu finančního
objemu nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu o uveřejňování
inzerátů v předem dohodnutém rozsahu, a to na dobu maximálně jednoho roku. K platnosti této smlouvy
je zapotřebí písemné formy. Smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého
bude uveřejňován dohodnutý finanční objem inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být
uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul a jednotka vykrytí, případně další ujednání.
b) Objednatel a vydavatelství se mohou dohodnout na tom, že do objemu inzerce sjednané rámcovou
smlouvou bude zahrnuta i inzerce, která byla realizována do jednoho roku před sjednaným skončením
rámcové smlouvy za předpokladu, že tato inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této
předchozí inzerce činila méně než 50 % z celkového objemu inzerce stanoveného rámcovou smlouvou.
V případě, že v důsledku zahrnutí již realizované inzerce do rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem vznikne objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva vyplacena buď po ukončení
účinnosti rámcové smlouvy nebo před jejím skončením za předpokladu, že již došlo k vyčerpání objemu
inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou.
c) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu finančního objemu nebo počtu uvedených
v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka.
d) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny
inzeráty v dohodnutém rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém počtu během časového období
uvedeného v rámcové smlouvě a bude řádně a včas zaplacena cena dle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši). V opačném případě nárok na sjednané slevy zaniká.
e) Rámcovou smlouvou sjednaný objem inzerce lze navyšovat, a to i opakovaně.
f) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu
finančního objemu nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese vydavatelství odpovědnost, zavazuje se objednatel v tomto případě uhradit vydavatelství rozdíl mezi cenou za dohodnutý
a za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů. Tento rozdíl bude
snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů.

3. Uzavření smlouvy
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím (písemně přímo na objednávku
nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím, je
za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.
b) Přijetí objednávky zaměstnancem vydavatelství nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.
c) Vydavatelství si v každém případě a kdykoliv vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerce, případně
odstoupit od smlouvy, pokud existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu nebo prospektové
přílohy odporuje zájmům vydavatelství nebo právě platným právním předpisům. Prospektové přílohy
v konečné podobě musí být řádně a včas doručeny vydavatelství k odsouhlasení buď v tištěné nebo
elektronické formě. Pokud dojde k porušení této povinnosti, je vydavatelství oprávněno odmítnout jejich
vklad a v tomto případě má vydavatelství nárok na uplatnění stornopoplatku.
d) Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud není zajištěna žádná
přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo bez dalšího odmítnout uveřejnění
inzerátu nebo prospektové přílohy, případně odstoupit od smlouvy.
e) V případě odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy podle bodu c) nebo d) vyrozumí
vydavatelství objednatele bez zbytečného prodlení. Vydavatelství v takovém případě nenese odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou inzerci.
f) V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí vydavatelstvím je vydavatelství oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

2. Objednávka
a) Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné objednávky. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem či e-mailem (pokud obsahuje
elektronickou kopii podpisu oprávněné osoby) za předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí.
b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to
zejména obchodní firmu objednatele, její sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis a označení
funkce zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo
datum narození, trvalé bydliště, případně korespondenční adresu, bankovní spojení a podpis. Dále zde
musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha)
a eventuelně další údaje ohledně provedení objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka,
barva).
c) Objednatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Vydavatelství je oprávněno upozornit objednatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady.
Objednatel je povinen dodat vydavatelství včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady.
Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavatelství právo
od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s právě platným
ceníkem. Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednatelem dodaným
tiskovým podkladům.
d) Objednatel odpovídá za bezchybný obsah inzerce a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené
pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků
třetí stranou je objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen
nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu
nebo prospektové přílohy.
e) Vydavatelství dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednateli vracet.
f) Vydavatelství je oprávněno si při přijímání objednávky vyžádat průkaz totožnosti.
g) Jeden objednatel může během 1 kalendářního roku objednat max. 20 řádkových inzerátů za sazbu pro
soukromou řádkovou inzerci.
h) U objednávky řádkové inzerce má objednatel nárok pouze na jednu změnu textu.

1. Rozsah platnosti
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů (plošných i řádkových) a prospektových příloh (tj. vkládaného materiálu) v periodických titulech, které vydává Ringier Axel Springer CZ a. s.
(dále „vydavatelství“), jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných vydavatelstvím.
b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
c) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.
d) Vydavatelství si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných
ceníků a jejich příloh v případě, že tento odchylný postup bude způsoben existencí tiskové chyby v ceníku
či jeho příloze.
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Případnou změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí vydavatelství objednateli, který má s vydavatelstvím rámcovou smlouvu podle bodu 4 těchto Všeobecných
obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. Pokud
vydavatelství tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné po změně Všeobecných obchodních
podmínek nebo ceníku řídit původními Všeobecnými obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu
jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o této změně. Pokud oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, budou se objednávky inzerce řídit původními Všeobecnými
obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu tří měsíců od počátku účinnosti nových Všeobecných
obchodních podmínek nebo nového ceníku.

9. Řešení sporů
V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci inzerce vznikne mezi stranami spor, který bude
řešen soudní cestou, vydavatelství i objednatel souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu řídila místem
sídla vydavatelství.

8. Ochrana osobních ůdajů a jiných dat
a) Objednatel i vydavatelství se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.
b) Uzavřením smlouvy o publikaci inzerce projevuje objednatel inzerce souhlas s tím, že vydavatelství je
oprávněno zpracovávat jako správce osobní údaje objednatele poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení,
telefonní číslo, adresa, eventuelně jiné objednatelem sdělené kontaktní údaje a údaje o jím objednávané
inzerci a o přijatých či nerealizovaných platbách objednatele. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem
realizace inzerce a nabízení obchodu a služeb vydavatelství, a to na dobu 10 let od přijetí objednávky
inzerce. Objednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo
vydavatelství zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy. Objednatel má právo
na přístup ke svým osobním údajům.

7. Reklamace - náhradní výkon
a) Objednatel má v případě jim nezaviněné zcela nebo částečně nečitelné, nesprávné či nekompletní publikace inzerátu nárok na slevu z ceny nebo na uveřejnění bezchybného náhradního inzerátu, ale pouze
v takovém rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu.Toto právo je objednatel povinen uplatnit
u vydavatelství písemně do 2 týdnů od data uveřejnění inzerce, jinak zaniká. Právo volby mezi způsoby
uvedenými ve větě první náleží vydavatelství. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát bez
zbytečného odkladu nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má objednatel právo
na slevu z ceny. Obdobně se postupuje také v případě prospektových příloh.
b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednatel povinen
zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu či slevu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž
nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně nejpozději do 3 dnů po předchozím uveřejnění
oznámen vydavatelství.
c) V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění
náhradního inzerátu.
d) Vydavatelství má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění inzerátu
tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního
ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem,
které vznikly v důsledku takovéto úpravy.
e) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednatele. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost
korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny
v rámci pevně stanovené lhůty. V případě řádkové inzerce se za schválenou korekturu považuje text
uvedený v objednávce potvrzené objednavatelem.
f) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti se závadným výkonem vydavatelství budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je její
výše stanovena maximálně do výše ceny za uveřejněný inzerát nebo prospektovou přílohu.
g) Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství neodpovídá za odchylku ve velikosti vytištěného inzerátu
v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti vzniklou v důsledku technologického postupu použitého při
výrobě titulu. Vydavatelství rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u 0,5 % výtisků konkrétního inzerátu či chybějící vklad u 1 % z objednaného počtu vkladů.
Nedostatky v plnění v rozsahu uvedeném v tomto článku nejsou považovány za vadné plnění a nepodléhají reklamaci. Objednatel bere na vědomí, že pokud doručí vydavatelství podklady pro realizaci inzerce
po řádné uzávěrce a vydavatelství publikaci inzerce neodmítne, ztrácí objednatel nárok na uplatnění
reklamace.
h) Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství je oprávněno stanovit a měnit tištěný náklad jim vydávaných
titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného nákladu oproti jeho očekávané výši bude vydavatelství
objednatele bez zbytečného odkladu informovat, tato skutečnost však není považována za vadu plnění
a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani v případě, kdy vzhledem k dodanému počtu kusů prospektových
příloh nebude moci dojít ke vkladu do celého tištěného nákladu.

6. Platební podmínky
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství objednateli fakturu bez zbytečného odkladu
po uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná
v termínu do 14 dnů ode dne uveřejnění inzerátu. V případě podání inzerátu řádkové inzerce zašle vydavatelství fakturu pouze na vyžádání objednatele.
b) Společně s fakturou zašle vydavatelství objednateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo
prospektové přílohy. Podle povahy inzerátu resp. prospektové přílohy a rozsahu objednávky jsou přednostně poskytovány náhledy tiskových stran obsahujících inzerát ve formátu pdf e-mailem. Pokud podle
povahy inzerátu není zaslání takového dokladu možné nebo pokud se na tom vydavatelství a objednatel
dohodnou, je možné poskytovat výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud nelze tyto doklady
obstarat, obdrží objednatel od vydavatelství potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.
c) Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši vyplývající z platných
právních předpisů z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované
částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci
dalšího plnění včetně plnění z rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených
platbách předem.
d) Pokud neuvede objednatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom
je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.
e) V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro účely třetích
osob, nelze objemy inzerce pro tyto osoby sčítat pro účel stanovení výše poskytované slevy.
f) Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném
ceníku.
g) Pro otiskování nekomerční a řádkové inzerce je stanoven zvláštní ceník. Posouzení, zda inzerce má
komerční charakter, náleží vydavatelství.
h) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese vydavatelství ani objednatel odpovědnost a inzerci nebo prospektovou přílohu není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednatel
povinen zaplatit vydavatelství pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
i) Jakékoli přeplatky (částky) do 100 Kč zaplacené vydavateli v souvislosti s realizací inzerce se neposílají zpět
na účet plátce, je možné je vyplatit pouze na pokladně na adrese sídla vydavatelství. Finanční prostředky
zaslané na účet vydavatelství, ke kterým vydavatelství neobdrží do 3 měsíců objednávku pro inzerci,
propadají ve prospěch vydavatelství.

i) Vydavatelství opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.
j) Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalogy, balíky
nebo zboží, vydavatelství nepřijímá.
k) Vydavatelství si u drobné inzerce (menší než 400 mm plochy) vyhrazuje právo uveřejnit ji v případě potřeby i na jiné jednotce vykrytí, než je uvedena na objednávce.
l) Vydavatelství je oprávněno v případě, že bude jím vydávaný titul v plném znění převeden do elektronické
podoby a takto distribuován (zejména prostřednictvím sítě internet nebo na nosičích elektronických
informací), zahrnout do této elekronické podoby též inzerci publikovanou v příslušném titulu souladu
s těmito podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v periodickém tisku vydávaném Ringier Axel Springer CZ a. s.

Všeobecné obchodní podmínky
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Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.

Reklamace

45–17 pracovních dnů před uveřejněním ............................................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně ........................................................................................ 100 %

Storno poplatky

za pevné umístění ............................................................................................................ 25 %
za erotickou inzerci ........................................................................................................ 100 %
za redakční stranu .......................................................................................................... 100 %
za titulní stranu .............................................................................................................. 350 %

Přirážky

od 3x ........................................................................................................................................ 3 %
od 6x ...................................................................................................................................... 5 %
od 12x .................................................................................................................................... 10 %
od 24x .................................................................................................................................... 15 %
od 48x .................................................................................................................................... 20 %

Slevy za počet

od 400 000 Kč .................................................................................................................. 5 %
od 600 000 Kč ................................................................................................................ 10 %
od 1 100 000 Kč ................................................................................................................ 15 %
od 2 300 000 Kč ................................................................................................................ 20 %

Slevy za finanční objem

V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či hotový
inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven na základě
vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli náklady
tímto vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované inzerce, minimálně však
ve výši 300 Kč. Úhrada výše uvedených nákladů nemá vliv na účinnost bodu
2c Všeobecných obchodních podmínek pro inzeráty a prospektové přílohy
Ringier Axel Springer CZ a.s.

Upozornění

Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu na straně 20.

Podklady

Tiskárna Česká Unigrafie a. s., Poděbradská 26, 190 00 Praha 9

18: 7.
25. 7.
1. 8.

1. 8.
8. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.
5. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 6.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

19. 12.
2. 1. 2012

51 - 52

5. 12.

49

01/2012

28. 11.

48
12. 12.

21. 11.

47

50

7. 11.
14. 11.

45

46

31. 10.

24. 10.

43

44

26. 9.

17. 10.

19. 12.

5. 12.

28. 11.

21. 11.

14. 11.

7. 11.

31. 10

24. 10.

17. 10.

10. 10.

3. 10.

19. 9.

3. 10.
10. 10.

41

42

12. 9.

5. 9.

29. 8.

22. 8.

15. 8.

8. 8.

11. 7.

4. 7.

27. 6.

25. 7.

11. 7.

28

13. 6.
20. 6.

18. 7.

4. 7.

27

29

27. 6.

26

6. 6.

30. 5.

23. 5.

16. 5.

9. 5.

2. 5.

22. 4. (pátek)

18. 4.

11. 4.

4. 4.

28. 3.

21. 3.

14. 3.

7. 3.

28. 2.

21. 2.

14. 2.

7. 2.

17. 1.

30

6. 6.

30. 5.

20. 6.

23. 5.

21

22
13. 6.

16. 5.

20

25

9. 5.

19

24

2. 5.

18

23

18. 4.
26. 4. (úterý)

17

11. 4.

15

16

4. 4.

7. 3.

10

28. 3.

28. 2.

09

21. 3.

21. 2.

14

14. 2.

07

08

13

7. 2.

06

12

31. 1.

31. 1.

14. 3.

24. 1.

24. 1.

05

11

3. 1.

17. 1.

03

04
10. 1.

27. 12. 2010

3. 1.
10. 1.

20. 12. 2010

Uzávěrka objednávek

01

Vychází dne (pondělí)

02

Číslo vydání

22. 12.

8. 12.

1. 12.

24. 11.

16. 11 (středa)

10. 11.

3. 11

27. 10.

20. 10.

13. 10.

6. 10.

29. 9.

22. 9.

15. 9.

8. 9.

1. 9.

25. 8.

18. 8.

11. 8.

4. 8.

28. 7.

21. 7.

14. 7.

7. 7.

30. 6.

23. 6.

16. 6.

9. 6.

2. 6.

26. 5.

19. 5.

12. 5.

5. 5.

28. 4.

21. 4.

14. 4.

7. 4.

31. 3.

24. 3

17. 3.

10. 3.

3. 3

24. 2.

17. 2.

10. 2.

3. 2.

27. 1.

20. 1.

13. 1.

6. 1.

30. 12. 2010

23. 12. 2010

Uzávěrka pro dodání podkladů

)BSNPOPHSBNWâSPCZ

Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN, 2. Q. 2010 - 3. Q. 2010

čtenost je 175 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 32 008 ks

Vychází od roku 1947

Svět motorů, publicisticko-zpravodajský týdeník a suverénně nejprodávanější motoristický titul,
nabízí široké spektrum auto-moto témat a aktualit s orientací na české prostředí. Informace podané srozumitelnou formou využije fanda, profesionál i sváteční řidič. Svět motorů podrobně testuje
nejnovější a nejžádanější modely na trhu a srovnává je, každý týden nabízí přehled aktuálně zlevněných modelů a stejně důkladně se věnuje ojetým automobilům. Přináší zároveň také nejnovější
informace z dopravní problematiky, rady na cesty a servisní návody, které si na autě zvládne udělat
každý sám.

tisk ............................................................................. magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír ............................................................................................................................. SC/A 57 g

Tisk
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Jak bude vypadat další kombík z Boleslavi
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Svět motorů

60 000 Kč

1/4 strany na šířku - podval
na zrcadlo
200 x 63 mm

1/4 strany na šířku - podval
na spad
217 x 76 mm

70 000 Kč

1/3 strany na šířku
na zrcadlo
200 x 86 mm

1/3 strany na šířku
na spad
217 x 99 mm

91 000 Kč

Čeští redaktoři testují vše, co se objeví na českém trhu.

Minitesty

Novinky a nejprodávanější vozy pod drobnohledem a ve vzájemném srovnání.

Aktuální slevy nových aut.

Peníze

Zákony, statistiky, rady, ceny, odpovědi na otázky...

Servisní mix

Rubrika věnovaná upraveným autům i jejich
úpravcům.
První dojmy a testy

Tunning
Pohled na a pod karoserie nových aut, dodávek,
tahačů a motocyklů.

Dodávky a trucky očima redaktorů.
Technický mix

Témata týkající se většiny českých řidičů a majitelů aut.

Těžké váhy

Špionážní forografie vozů, které na silnicích
teprve uvidíte.

Nejzajímavější aktuální motoristické informace.
Top téma

Budoucnost

Zrcadlo týdne

38 000 Kč

1/8 strany standardní
na zrcadlo
98 x 63 mm

60 000 Kč

1/4 strany standardní
na zrcadlo
98 x 132 mm

91 000 Kč

1/2 strany na šířku
na zrcadlo
200 x 132 mm

1/2 strany na výšku
na zrcadlo
98 x 270 mm

150 000 Kč

1/1 strany na zrcadlo
200 x 270 mm

1/1 strany na spad
217 x 290 mm

160 000 Kč

1/1 strany na zrcadlo
- 3. strana ob. 200 x 270 mm

1/1 strany na spad
- 3. strana ob. 217 x 290 mm

1/2 strany na šířku
na spad
217 x 143 mm

3.
STRANA
OBÁLK Y

1/2 strany na výšku
na spad
108 x 290 mm

245 000 Kč

2/1 strany
na spad
434 x 290 mm

180 000 Kč

1/1 strany na zrcadlo
- 2. strana ob. 200 x 270 mm

1/1 strany na spad
- 2. strana ob. 217 x 290 mm

Pravidelné rubriky

2.
STRANA
OBÁLK Y

Standardní formáty inzerce

60 000 Kč

1/4 strany na výšku
na zrcadlo
47 x 270 mm

1/4 strany na výšku
na spad
52 x 290 mm

70 000 Kč

1/3 strany na výšku
na zrcadlo
64 x 270 mm

1/3 strany na výšku
na spad
74 x 290 mm

140 000 Kč

Junior page na zrcadlo
148 x 190 mm

Junior page na spad
159 x 202 mm

210 000 Kč

1/1 strany na spad
- 4. strana ob. 217 x 290 mm

15

Známé tváře za volantem, kuriozity, motovtipy,
tipy...

Relax

Motorsport ve všech pádech.

Sport mix

Koutek pro kutily.

Udělej si sám

Profily a srovnávací testy ojetých aut, dodávek
a motocyklů.

Bazar

Sondy do života českých řidičů z povolání.

Jak se žije...

4.
STRANA
OBÁLK Y
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1990 – 2010

 



 



24. 10.
7. 11.
21. 11.

22

23

24

Přirážky

za pevné umístění ............................................................................................................ 25 %
za erotickou inzerci ........................................................................................................ 100 %
za redakční stranu .......................................................................................................... 100 %
za titulní stranu .............................................................................................................. 350 %

16

Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.

Reklamace

45 – 17 pracovních dnů před uveřejněním ............................................................. 50 %
16 pracovních dnů a méně ........................................................................................ 100 %

Storno poplatky

2. 1. 2012

10. 10.

21

01/2012

26. 9.

5. 12.

5. 10.

12. 9.

19

20

Slevy za počet

od 3x ........................................................................................................................................ 3 %
od 6x ...................................................................................................................................... 5 %
od 12x .................................................................................................................................... 10 %
od 24x .................................................................................................................................... 15 %
od 48x .................................................................................................................................... 20 %

19. 12.

21. 9.

29. 8.

26

27. 7.

15. 8.

17

18

25

13. 7.

1. 8.

16

14. 12.

30. 11.

16. 11.

2. 11.

19. 10.

7. 9.

24. 8.

10. 8.

29. 6.

15. 6.

4. 7.

od 400 000 Kč .................................................................................................................. 5 %
od 600 000 Kč ................................................................................................................ 10 %
od 1 100 000 Kč ................................................................................................................ 15 %
od 2 300 000 Kč ................................................................................................................ 20 %
18. 7.

1. 6.

18. 5.

4. 5.

20. 4.

14

6. 6.
20. 6.

13

23. 5.

11

12

9. 5.

6. 4.

23. 3.

9. 3.

23. 2.

9. 2.

27. 1.

12. 1.

29. 12.

15. 12. 2010

Uzávěrka objednávek

15

Slevy za finanční objem

V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či hotový
inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven na základě
vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli náklady
tímto vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované inzerce, minimálně však
ve výši 300 Kč. Úhrada výše uvedených nákladů nemá vliv na účinnost bodu
2c Všeobecných obchodních podmínek pro inzeráty a prospektové přílohy
Ringier Axel Springer CZ a.s.

10

28. 3.

07
11. 4.

14. 3.

06

26. 4. (úterý)

28. 2.

05

09

14. 2.

04

Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu na straně 20.

08

31. 1.

03

17. 1.

3. 1.

Vychází dne (pondělí)

Podklady

02

01

Číslo vydání

22. 12.

8. 12.

24. 11.

10.11

27. 10.

13. 10.

29. 9.

15. 9.

1. 9.

18. 8.

4. 8.

21. 7.

7. 7.

23. 6.

9. 6.

26. 5.

12. 5.

28. 4.

14. 4.

31. 3.

17. 3.

3. 3.

17. 2.

3. 2.

20. 1.

6. 1.

22. 12. 2010 (středa)

Uzávěrka pro dodání podkladů

)BSNPOPHSBNWâSPCZ

Zdroj: MEDIA PROJEKT, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace Gfk Praha - MEDIAN, 2. Q. 2010 - 3. Q. 2010

čtenost je 151 000 čtenářů

Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010

průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 22 622 ks

Vychází od roku 1990

Tiskárna Česká Unigrafie a. s., Poděbradská 26, 190 00 Praha 9

Upozornění

Auto Tip

Auto TIP, to je čtrnáctidenní porce aktuálních a kvalitních auto-moto informací s velkou sekcí věnovanou tajným projektům automobilek a minimálně dvěma srovnávacími testy. To vše doplněné
kvalitními velkoformátovými fotografiemi. Časopis je členem skupiny Auto Europe, která uděluje
prestižní titul Auto 1. Vazba na německý Auto Bild zaručuje pravidelný přísun článků, které jsou
v českých médiích skutečně originální a dávají Auto TIPu jasnou konkurenční výhodu.

tisk ............................................................................. magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ..................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír .............................................................................................................................. LWC 60 g

Tisk
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54 000 Kč

1/4 strany na šířku - podval
na zrcadlo
200 x 63 mm

1/4 strany na šířku - podval
na spad
217 x 76 mm

65 000 Kč

1/3 strany na šířku
na zrcadlo
200 x 86 mm

1/3 strany na šířku
na spad
217 x 99 mm

81 000 Kč

Unikátní snímky a kresby dosud utajovaných
modelů a první jízdní zkušenosti s mnohými
z nich.

Premiéry + top secret

Pohled na nejrůznější oblasti motorismu, kterým se jiné časopisy věnují jen okrajově nebo
vůbec - světové silnice, mosty, barvy aut, bezpečnost...

První jízdní dojmy s modely, které právě absolvovaly světovou premiéru.

Představení a rozbor designérských kreací.

Studie

Téma

Minimálně tři stránky věnované horké novince
na českém trhu. Velmi často Auto Tip s vozem
jezdí jako vůbec první redakce v Česku.

Test čísla

Vlastní zkušenosti s neobyčejnými vozy.

Fascinace

Srovnání konkurenčních modelů, pneumatik,
reflektorů atd.

Za volantem

Další sekce, která se věnuje horkým novinkám
na světovém trhu.

Modely

Srovnávací testy

33 000 Kč

1/8 strany standardní
na zrcadlo
98 x 63 mm

54 000 Kč

1/4 strany standardní
na zrcadlo
98 x 132 mm

81 000 Kč

1/2 strany na šířku
na zrcadlo
200 x 132 mm

1/2 strany na výšku
na zrcadlo
98 x 270 mm

140 000 Kč

1/1 strany na zrcadlo
200 x 270 mm

1/1 strany na spad
217 x 290 mm

150 000 Kč

1/1 strany na zrcadlo
- 3. strana ob. 200 x 270 mm

1/1 strany na spad
- 3. strana ob. 217 x 290 mm

1/2 strany na šířku
na spad
217 x 143 mm

Pestrý mix zajímavostí, informací a kuriozit.

Aktuálně

3.
STRANA
OBÁLK Y

1/2 strany na výšku
na spad
108 x 290 mm

230 000 Kč

2/1 strany
na spad
434 x 290 mm

175 000 Kč

1/1 strany na zrcadlo
- 2. strana ob. 200 x 270 mm

1/1 strany na spad
- 2. strana ob. 217 x 290 mm

Pravidelné rubriky

2.
STRANA
OBÁLK Y

Standardní formáty inzerce

54 000 Kč

1/4 strany na výšku
na zrcadlo
47 x 270 mm

1/4 strany na výšku
na spad
52 x 290 mm

65 000 Kč

1/3 strany na výšku
na zrcadlo
64 x 270 mm

1/3 strany na výšku
na spad
74 x 290 mm

130 000 Kč

Junior page na zrcadlo
148 x 190 mm

Junior page na spad
159 x 202 mm

200 000 Kč

1/1 strany na spad
- 4. strana ob. 217 x 290 mm
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Reportáže a komentáře k formuli 1, A1 GP, rallye
a vytrvalostním závodům.

Sport

Stránky věnované automobilovému průmyslu
a obchodu, zajímavé statistiky, přehledy, tabulky, rozhovory...

Ekonomika a ekologie

Přímé informace z autosalonů, továren, srazů,
tajných testování, rekordních jízd, expedicí nebo
sportovních podniků.

Reportáže

4.
STRANA
OBÁLK Y
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Tiskárna ČESKÁ UNIGRAFIE a.s., Poděbradská 26, 190 00 Praha 9

Místo dodání příloh:

Na základě objednaného počtu vkladů příloh musí být jejich počet pro dodávku do tiskárny navýšen o 2 % na tzv. knihařský přídavek, do kterého jsou zahrnuty nezařazené přílohy z důvodu jejich předpokládaného poškození během
dopravy a vlastního strojního zpracování příloh.

Knihařský přídavek

V termínu stanoveném inzertním oddělením musí být dodáno minimálně 10
vzorků přílohy v konečné podobně. Přesné makety mohou vzorky dočasně
nahradit. Bez včasného předložení přesných vzorků nebude příloha do periodika zařazena!

Vzorky příloh

jejich zařazení a následné zpracování je závisléna dohodě zákazníka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku přílohy v konečné podobě
nebo věrné makety přílohy.

Přílohy atypické a přílohy 3D

t minimální formát: 105 x 148 mm
t maximální formát: 180 x 250 mm
t při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší než uvedený minimální
formát
t gramáž papíru: od 90 g

Přílohy vlepované

t minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat v čistém
formátu s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě/nohách podle druhu závěsu,
složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez přefalcu)
t do maximálního formátu 148 x 210 mm lze po dohodě volit i formu našívání na obálku (dodat v čistém formátu s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě/
nohách podle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez přefalcu)
t přílohy menší než maximální formát dodat v čistém formátu (jen s přídavkem na ořez v hlavě/nohách 4 mm podle způsobu závěsu, bez přefalcu)
t maximální formát dvoulistu nebo složky: 217 x 290 mm (dodat v pracovním
formátu 222 x 299 mm, složka v hlavě neproříznutá s přídavkem na ořez
4 mm, bez přefalcu (nebo výhradně zadní přefalc minimálně 8 mm)
t dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
t složka – minimální gramáž papíru: 52 g

Přílohy všívané

minimální formát: 105 x 148 mm
maximální formát: 210 x 285 mm
list nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
složka – minimální gramáž papíru: 52 g

Přílohy vkládané

Do časopisů lze nejen vkládat, všívat či vlepovat reklamní materiály, jako jsou
letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy, ale také pod fólii přikládat 3D reklamní nerozbitné předměty.

Formát 217 x 290 mm

Auto Tip a Auto Tip speciál
Svět motorů a Svět motorů speciál

Při nedodržení těchto podmínek si tiskárny vyhrazují právo na nepřevzetí dané dodávky resp. nevložení příloh.

Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím listě a objednávce.
Paletová průvodka – musí obsahovat tyto údaje: název titulu (do kterého se
má vkládat), název přílohy (která se má vkládat), datum vkládání, počet příloh
ve sloupci, počet příloh na paletě, počet příloh v dodávce celkem, číslo palety, počet palet v dodávce celkem, váha palety, adresa dodavatele (jméno,
telefon).
Dodací list – musí obsahovat tyto údaje: název titulu (do kterého se má vkládat), název přílohy (která se má vkládat), objednatel přílohy (jméno a telefon),
počet palet v dodávce celkem, počet výtisků přílohy v dodávce celkem, datum dodání přílohy od výrobce, odesílatel (jméno, telefon) a příjemce (jméno
a telefon).

Průvodní doklady příloh

t Palety. Pro přepravu příloh mohou být použity dřevěné nebo plastové
stabilní Europalety na více použití o rozměrech 80 x 120 cm. Palety musí
umožňovat najetí vysokozdvižným (nebo paletovým) vozíkem ze všech
stran.
t Sloupec ve vrstvě. Výška sloupce vytvořeného z příloh ve vrstvě musí být
8 až 10 cm. Jednotlivé sloupce ve vrstvě musí být volně loženy, nesmí být
zavázány, ovíjeny páskou či baleny do fólie. Sloupce v jedné nekřížené vrstvě musí mít stejnou výšku a všechny hřbety orientovány k jedné straně.
t Prokládání vrstev sloupců na paletách. Každou vrstvu sloupců proložit kartónovým prokladem, vrstvy nekřížit. Sloupce na paletách je nutné
přesně stohovat, aby vnější hrany byly hladké.
t .BYJNÈMOÓWâÝLBQBMFUZ včetně krycí deky – 110 cm, maximální hmotnost
palety – 700 kg.
t Krytí palet . Před stohováním se paleta podloží dvěma kartónovými archy
proti poškození a znečistění spodní vrstvy příloh. Po ukončení stohování
se paleta opět překryje kartónovým archem, krycí deskou, opatří krycí fólií
a pevně přepáskuje. Přílohy musí být chráněny proti škodám při přepravě
(mechanickému namáhání) a proti vniknutí vlhkosti.

Balení příloh a jejich přeprava

Obecné podmínky
prospektových příloh

Technické podmínky pro prospektové přílohy

5. Realizace objednávky
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, závisí potom
jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde mají být inzerát
nebo prospektová příloha uveřejněny, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak,
aby mohla být objednateli potvrzena.
d) Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce. V případě celostránkových inzerátů si vydavatelství vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy inzerátu. V takovém
případě nebude označení inzerátu považováno za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění.
e) Pokud si objednatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.

4. Rámcová smlouva
a) Pokud má objednatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu finančního objemu nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu o uveřejňování inzerátů v předem dohodnutém rozsahu, a to na dobu maximálně jednoho roku. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy. Smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové
období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý finanční objem inzerátů nebo dohodnutý
počet inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul a jednotka vykrytí,
případně další ujednání.
b) Objednatel a vydavatelství se mohou dohodnout na tom, že do objemu inzerce sjednané rámcovou
smlouvou bude zahrnuta i inzerce, která byla realizována do jednoho roku před sjednaným skončením rámcové smlouvy za předpokladu, že tato inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou
je, aby cena této předchozí inzerce činila méně než 50 % z celkového objemu inzerce stanoveného
rámcovou smlouvou. V případě, že v důsledku zahrnutí již realizované inzerce do rámcové smlouvy
v souladu s tímto odstavcem vznikne objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva
vyplacena buď po ukončení účinnosti rámcové smlouvy nebo před jejím skončením za předpokladu,
že již došlo k vyčerpání objemu inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou.
c) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu finančního objemu nebo počtu uvedených
v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka.
d) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém počtu během časového
období uvedeného v rámcové smlouvě a bude řádně a včas zaplacena cena dle platných ceníků
(popř. v dohodnuté výši). V opačném případě nárok na sjednané slevy zaniká.
e) Rámcovou smlouvou sjednaný objem inzerce lze navyšovat, a to i opakovaně.
f) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém
rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese vydavatelství odpovědnost, zavazuje se objednatel v tomto případě uhradit vydavatelství rozdíl mezi cenou
za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů.
Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo
počet inzerátů.

3. Uzavření smlouvy
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím (písemně přímo na objednávku
nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím, je
za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.
b) Přijetí objednávky zaměstnancem vydavatelství nemůže být bez dalších náležitostí považováno
za uzavření smlouvy.
c) Vydavatelství si v každém případě a kdykoliv vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerce, případně odstoupit od smlouvy, pokud existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu nebo
prospektové přílohy odporuje zájmům vydavatelství nebo právě platným právním předpisům.
Prospektové přílohy v konečné podobě musí být řádně a včas doručeny vydavatelství k odsouhlasení buď v tištěné nebo elektronické formě. Pokud dojde k porušení této povinnosti, je vydavatelství
oprávněno odmítnout jejich vklad a v tomto případě má vydavatelství nárok na uplatnění stornopoplatku.
d) Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud není zajištěna
žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo bez dalšího odmítnout
uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, případně odstoupit od smlouvy.
e) V případě odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy podle bodu c) nebo d) vyrozumí vydavatelství objednatele bez zbytečného prodlení. Vydavatelství v takovém případě nenese
odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou inzerci.
f) V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí vydavatelstvím je vydavatelství
oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

2. Objednávka
a) Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné
objednávky. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem či e-mailem
(pokud obsahuje elektronickou kopii podpisu oprávněné osoby) za předpokladu, že je z ní patrné,
kdo ji činí.
b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění,
a to zejména obchodní firmu objednatele, její sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis
a označení funkce zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno,
rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, případně korespondenční adresu, bankovní
spojení a podpis. Dále zde musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, prospektová příloha) a eventuelně další údaje ohledně provedení objednávky (např. jednotka vykrytí,
umístění, barva).
c) Objednatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci
objednávky. Vydavatelství je oprávněno upozornit objednatele na zjevně nevhodné nebo chybné
podklady. Objednatel je povinen dodat vydavatelství včas náhradu za zjevně nevhodné nebo
chybné podklady. Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se
zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavatelství právo od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na stornovací
poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednatelem dodaným tiskovým podkladům.
d) Objednatel odpovídá za bezchybný obsah inzerce a za to, že texty, obrazové a grafické materiály
určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající
nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně
nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.
e) Vydavatelství dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo
prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednateli vracet.
f) Vydavatelství je oprávněno si při přijímání objednávky vyžádat průkaz totožnosti.

1. Rozsah platnosti
a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů (plošných i řádkových) a prospektových příloh (tj. vkládaného materiálu) v periodických titulech, které vydává AXEL SPRINGER
PRAHA a. s. (dále „vydavatelství“), jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných vydavatelstvím.
b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
c) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní
smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.
d) Vydavatelství si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných ceníků a jejich příloh v případě, že tento odchylný postup bude způsoben existencí tiskové
chyby v ceníku či jeho příloze.
e) Vydavatelství je při činnosti dle těchto podmínek zastupováno společností Ringier Axel Springer
CZ a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867, IČ
40766713, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7.
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Případnou změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí vydavatelství objednateli, který má s vydavatelstvím rámcovou smlouvu podle bodu 4 těchto Všeobecných
obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn.
Pokud vydavatelství tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné po změně Všeobecných
obchodních podmínek nebo ceníku řídit původními Všeobecnými obchodními podmínkami nebo
ceníkem po dobu jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o této změně. Pokud oznámení o změně
Všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, budou se objednávky inzerce řídit
původními Všeobecnými obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu tří měsíců od počátku
účinnosti nových Všeobecných obchodních podmínek nebo nového ceníku.

9. Řešení sporů
V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci inzerce vznikne mezi stranami spor, který
bude řešen soudní cestou, vydavatelství i objednatel souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu
řídila místem sídla vydavatelství.

8. Ochrana osobních ůdajů a jiných dat
a) Objednatel i vydavatelství se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.
b) Uzavřením smlouvy o publikaci inzerce projevuje objednatel inzerce souhlas s tím, že vydavatelství
je oprávněno zpracovávat jako správce osobní údaje objednatele poskytnuté v rozsahu jméno,
příjmení, telefonní číslo, adresa, eventuelně jiné objednatelem sdělené kontaktní údaje a údaje
o jím objednávané inzerci a o přijatých či nerealizovaných platbách objednatele. Tyto údaje jsou
zpracovávány za účelem realizace inzerce a nabízení obchodu a služeb vydavatelství, a to na dobu 10
let od přijetí objednávky inzerce. Objednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním
souhlasu není dotčeno právo vydavatelství zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy. Objednatel má právo na přístup ke svým osobním údajům.

7. Reklamace - náhradní výkon
a) Objednatel má v případě jim nezaviněné zcela nebo částečně nečitelné, nesprávné či nekompletní
publikace inzerátu nárok na slevu z ceny nebo na uveřejnění bezchybného náhradního inzerátu, ale
pouze v takovém rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu.Toto právo je objednatel povinen
uplatnit u vydavatelství písemně do 2 týdnů od data uveřejnění inzerce, jinak zaniká. Právo volby
mezi způsoby uvedenými ve větě první náleží vydavatelství. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát bez zbytečného odkladu nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má
objednatel právo na slevu z ceny. Obdobně se postupuje také v případě prospektových příloh.
b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná
nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu či slevu v tom případě, jestliže se při opakování
objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně nejpozději do 3 dnů po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.
c) V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly
zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné
uveřejnění náhradního inzerátu.
d) Vydavatelství má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění
inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří
součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady
a publikovaným inzerátem, které vznikly v důsledku takovéto úpravy.
e) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednatele. Objednatel odpovídá za správnost
a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu
byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.
f) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti se závadným výkonem
vydavatelství budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je její výše stanovena maximálně do výše ceny za uveřejněný inzerát nebo prospektovou
přílohu.
g) Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství neodpovídá za odchylku ve velikosti vytištěného inzerátu v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti vzniklou v důsledku technologického postupu použitého při výrobě titulu. Vydavatelství rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce,
která způsobí závadnost u 0,5 % výtisků konkrétního inzerátu či chybějící vklad u 1 % z objednaného
počtu vkladů. Nedostatky v plnění v rozsahu uvedeném v tomto článku nejsou považovány za vadné
plnění a nepodléhají reklamaci. Objednatel bere na vědomí, že pokud doručí vydavatelství podklady
pro realizaci inzerce po řádné uzávěrce a vydavatelství publikaci inzerce neodmítne, ztrácí objednatel nárok na uplatnění reklamace.
h) Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství je oprávněno stanovit a měnit tištěný náklad jim vydávaných titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného nákladu oproti jeho očekávané výši bude
vydavatelství objednatele bez zbytečného odkladu informovat, tato skutečnost však není považována za vadu plnění a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani v případě, kdy vzhledem k dodanému
počtu kusů prospektových příloh nebude moci dojít ke vkladu do celého tištěného nákladu.

6. Platební podmínky
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství objednateli fakturu bez zbytečného odkladu
po uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude
splatná v termínu do 14 dnů ode dne uveřejnění inzerátu.
b) Společně s fakturou zašle vydavatelství objednateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu
nebo prospektové přílohy. Podle povahy inzerátu resp. prospektové přílohy a rozsahu objednávky
jsou přednostně poskytovány náhledy tiskových stran obsahujících inzerát ve formátu pdf e-mailem. Pokud podle povahy inzerátu není zaslání takového dokladu možné nebo pokud se na tom
vydavatelství a objednatel dohodnou, je možné poskytovat výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud nelze tyto doklady obstarat, obdrží objednatel od vydavatelství potvrzení o uveřejnění
inzerátu nebo prospektové přílohy.
c) Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši vyplývající z platných
právních předpisů z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může v případě prodlení s placením odmítnout
realizaci dalšího plnění včetně plnění z rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit závislou
na přiměřených platbách předem.
d) Pokud neuvede objednatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství,
potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.
e) V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro účely
třetích osob, nelze objemy inzerce pro tyto osoby sčítat pro účel stanovení výše poskytované slevy.
f) Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě
platném ceníku.
g) Pro otiskování nekomerční inzerce je stanoven zvláštní ceník. Posouzení, zda inzerce má komerční
charakter, náleží vydavatelství.
h) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese vydavatelství ani objednatel
odpovědnost a inzerci nebo prospektovou přílohu není možno uveřejnit v náhradním termínu, je
objednatel povinen zaplatit vydavatelství pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související
s objednávkou.
i) Jakékoli přeplatky (částky) do 100 Kč zaplacené vydavateli v souvislosti s realizací inzerce se neposílají zpět na účet plátce, je možné je vyplatit pouze na pokladně na adrese sídla vydavatelství. Finanční
prostředky zaslané na účet vydavatelství, ke kterým vydavatelství neobdrží do 3 měsíců objednávku
pro inzerci, propadají ve prospěch vydavatelství.

f) Pokud si objednatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát
běžným způsobem.
g) Vydavatelství je oprávněno v případě, že bude jím vydávaný titul v plném znění převeden do elektronické podoby a takto distribuován (zejména prostřednictvím sítě internet nebo na nosičích elektronických informací), zahrnout do této elekronické podoby též inzerci publikovanou v příslušném
titulu souladu s těmito podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v periodickém tisku vydávaném AXEL SPRINGER PRAHA a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

název souboru bez diakritiky v NBYJNÈMOÓ EÏMDF 12 znaků
+ označení formátu souboru (*.pdf, *.tif)

20

Sport magazín, Svět motorů, Auto Tip - maximální barevné pokrytí 300 %

Drobné barevné odchylky v soutiskových značkách a odstínech jsou možné a jsou
v tolerancích technologie.

Sport, Nedělní Sport
NBYJNÈMOÓCBSFWOÏQPLSZUÓ TPVǏFUCBSFW .
Doporučujeme použít barevný ICC profil ISOnewspaper26v4.icc pro separaci
dat a dosažení požadovaného barevného pokrytí. Profil lze stáhnout
z www.blesk.cz/inzerce, uživatelské jméno: blesk, heslo: uzivatel.
Černá barva pro čb inzeráty: K 100 %, stupně šedi.

Barevnost

Data ve formátu na spad musí mít spadávku (překres) 5 mm z každé strany!

TIFF
■ komprese LZW
■ bez průhlednosti
■ bez hladin

PDF
■ vytvořené nástrojem Adobe Distiller (přímý export z aplikace není podporován)
■ podle specifikací PDF/X-1a pro komerční tisk
■ PDF verze 1.3 (kompatibilita Acrobat 4)
■ vložena všechna písma - podmnožiny 100 %
■ bez přímých barev
■ bez správy barev a ICC profilů

Písmo musí být převedené do křivek nebo připojené v PDF.
Doporučená minimální velikost písma je 6 bodů.

Obecné:
barevný prostor CMYK, stupně šedi, bez přímých barev (Spot Colors)
rozlišení obrazových dat (při výsledné velikosti)
- barevných a ve stupních šedi
opt. 300 dpi max. 350 dpi
- černobílých obrázků (pérovky)
opt. 600 dpi max. 900 dpi

Technické požadavky na datové podklady

Ke každému inzerátu je nutné dodat kontrolní barevný náhled a případně jednotlivé barevné separace pro kontrolu přetisku a vykrojení.

PDF
TIFF
Pro zmenšení objemu dat je možné data sbalit nástroji Stuffit nebo Zip.

Formáty

Zpráva neodpovídající výše uvedeným podmínkám nemusí být zpracována.

ftp://ftp.ringier.cz
jméno: prijeminz
heslo: 12345

V případě technických komplikací zašlete svou inzerci na náš ftp server.
Pokud tak učiníte, upozorněte nás e-mailem prostřednictvím schránky
inzerce@ringier.cz. Zpracování podkladů z ftp vám zpětně potvrdíme e-mailem. Bez tohoto potvrzení nelze považovat vámi zaslané podkladyza přijaté.

Přiložený soubor:

V subjektu uveďte: název objednatele/motiv, datum prvního zveřejnění,
rozměr inzerátu, barevnost

Soubory do velikosti 20 MB.

Podklady zasílejte na adresu: inzerce@deniksport.cz
inzerce@nedelnisport.cz
auto@ringier.cz (Svět motorů, Auto Tip)

Podklady e-mailem

V případě, že podklady jsou dodány po řádné uzávěrce, zaniká objednateli možnost reklamace inzerátu.

V případě, že inzertní podklady nesplňují technické požadavky zde uvedené,
je vydavatelství oprávněno podklady odmítnout a informovat dodavatele
podkladů.

Pokud není s podklady dodán kontrolní barevný nátisk s odpovídající barevností na papíře vlastnostmi odpovídajícím cílovému médiu (hardproof), na reklamace barevného podání nebude brán zřetel.

Pokud nejsou s podklady dodány barevné separace, na chybný přetisk nebo
vykrojení nebude brán zřetel.

Pokud není s podklady dodán náhled, na reklamace grafické podoby inzerátu
nebude brán zřetel.

Vydavatelství nenese odpovědnost za chyby nebo nesrovnalosti ve vytištěném inzerátu vzniklé vinou nedodržení technických požadavků nebo nevzetí
v úvahu technologických omezení zde uvedených.

V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či hotový
inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven na základě
vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli náklady
tímto vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované inzerce, minimálně však
ve výši 300 Kč. Úhrada výše uvedených nákladů nemá vliv na účinnost
bodu 2c Všeobecných obchodních podmínek pro inzeráty a prospektové
přílohy Ringier Axel Springer CZ a.s.

Upozornění

V případě, že se klient nevyjádří k zaslané korektuře nejpozději den před
datem uveřejnění inzerce (nejpozději však do 10 hodin), bude korektura považována za schválenou. Ke každému inzerátu je možné provést maximálně
2 korektury. Podklady dodané po uzávěrce nemají nárok na korekturu.

Korektury inzerátu

Hodnoty odstínu ve světle blížící se 0 %, v hloubkách 85 % plošného krytí.
Ve světlých částech se při přenosu ztrácí cca 5 % plošného krytí. V tmavých částech obrazu mohou být jednotlivé části obrazu s pevnými obrysy založeny jako
plný odstín, avšak další stupeň odstínové hodnoty musí vykazovat cca 75 %
plošného krytí pod hloubkou 85 %. Při černém tisku je nutné počítat v oblasti
odstínu (50% odstín) s nárůstem bodů cca 30 - 35 % proti papírové předloze.

Rozsah hodnot odstínu

Nárůst hodnoty odstínu
Černá cca 30 % + 5 %
Azurová, purpurová, žlutá 30 % + 5 %

Tisk

Fotografie - originál, černobílé i barevné, max. formát A4, v elektronické podobě ve formátech TIFF, EPS, JPEG, BMP.
Loga - originál, kvalitní pérové podklady 1:1, max. formát A4, v elektronické
podobě ve formátech EPS, AI, WMF, TIFF, BMP.
Úplný a čitelný strojopis, text v elektronické podobě zpracovaný v MS Word,
soubor s koncovkou *.doc. Obrázky nevkládat do dokumentu aplikace MS
Word, nutno poslat samostatně ve výše zmíněných formátech.

Podklady pro další zpracování

Implicitní zásahy do podkladů (viz upozornění)

Nesloučená průhlednost v podkladech je standardně odstraňována. Pokud
součet barev přesahuje 240 % ve větších barevných plochách, je podklad
standardně upraven, přičemž dochází ke změnám barevnosti. Týká se deníku
Blesk, Nedělního Blesku, Aha! a Nedělního Aha!. Takové zásahy do podkladů
provede grafické studio vydavatelství bez upozornění objednatele.

Datová média pro dodání podkladů

CD/DVD-R/RW (formát ISO nebo Mac)

Technické specifikace
pro dodávání podkladů
Poznámky:
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Poznámky:

Poznámky:
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Inzertní zastoupení
Praha
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
Tel.: 225 977 478 - 481
Fax: 225 977 473

Inzertní zastoupení
Brno
Šilingrovo náměstí 257/3
602 00 Brno
Tel.: 515 500 772
Fax: 515 500 776

Inzertní zastoupení
Ostrava
Čs. legií 1364/20
701 00 Ostrava
Tel.: 596 668 321
Fax: 596 668 338

2011

kB

Zobrazení
/ týden

40

300x600

A4
420x350 nebo menší
975x200 + 120x500
850x100 + 420x220 +
120x600

PR perex odkazující na þlánek
Wallpaper pod þlánky
Corner = megaboard + skyscraper
Display pack
= leaderboard + rectangle + skyscraper
Branding
= pozadí + leaderboard + proklikávací
boky
850x100 + statické pozadí

82x55, 50/130 znakĤ

1 000 000

105

1 000 000

600 000
1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000

-45
75

5

5

35

120x600 nebo 160x600

40x40, 60 znakĤ vþ. mezer

40
15
35

35

850x100 nebo 745x100
850x100
850x200
120x120
420x220 nebo 300x300

NávštČvnost: 160 000 RU / týden; 330 000 RU / mČsíc

Velikost (px)

PR

Komerþní sdČlení

Blesk SPORT - www.isport.cz
Leaderboard
Sticky leaderboard
Megaboard
Square 120
Rectangle nebo square
Skyscraper nebo wide skryscraper
Sticky Skyscraper
Double skyscraper vþ. možnosti sticky

reklamní formát

ZDROJ: Klára Hladíková, asistentka inzerce Ringier Axel Springer CZ a.s.

PĜíloha þ. 10: Ceník inzerce na www.isport.cz od 1. 1. 2011

270 Kþ

190 Kþ

115 Kþ
205 Kþ

35 Kþ

17 Kþ

100 Kþ
115 Kþ
142 Kþ
19 Kþ
125 Kþ
70 Kþ
85 Kþ
180 Kþ

CPT

270 000 Kþ

190 000 Kþ

+ 10 000 Kþ k perexu
69 000 Kþ
205 000 Kþ

35 000 Kþ

17 000 Kþ

100 000 Kþ
115 000 Kþ
142 000 Kþ
19 000 Kþ
125 000 Kþ
70 000 Kþ
85 000 Kþ
180 000 Kþ

cena / týden

