DOHODA
o provedení reklamy v Sušických novinách pro rok 2005
mezi
ZADAVATELEM
firma/osoba:
adresa/sídlo firmy:
zastoupená:
IČO:

DIČ:

a
DODAVATELEM
Městské kulturní středisko, Redakce Sušických novin
T. G. Masaryka 120/I, 342 01 Sušice, IČO: 00368512
tel.: 376 526 682, e-mail: noviny@mkssu.cz
zastoupeným: Ing. Andreou Staňkovou (v. z.)
Dodavatel se zavazuje na základě požadavku zadavatele:
otiskovat reklamu v Sušických novinách v rozsahu – rozměr:
a) ve stanovených termínech:

1× za 14 dní (každé vydání)
1× za měsíc (každé druhé vydání)

b) za smluvní cenu neměnnou pro rok 2005, pokud jde o trvalou inzerci, tj. inzerce je nepřerušena
nejméně po dobu 3 měsíců
2
13 Kč/cm s 20 % bonusem za trvalou inzerci
*je-li inzerce přerušena na déle než dvě po sobě jdoucí vydání SN, nebo zadavatel uzavírá smlouvu novou,
2
platí pro první dvě uveřejnění inzerátu cena 13 Kč/cm , na každé třetí a následující vydání se pak opět
vztahuje 20 % bonus z ceny.
c) po dobu od .................................................... 2005 do ......................................... 2005
V ceně reklamy je zahrnuta grafická úprava, mimořádné úpravy nebo opravy (po termínu uzávěrky) budou
účtovány samostatně.
1× za měsíc
Platba inzerce bude fakturována:
za každé vydání zvlášť
1× za pololetí
1× za čtvrtletí
1× za rok
platba v hotovosti
Zadavatel se zavazuje:
– dodat text vždy k uzávěrce vydání SN
– včas uhradit platby za reklamu
– včas uhradit platby za mimořádné úpravy či opravy zadaného textu, nezaviněné dodavatelem
Zrušení dohody ze strany dodavatele je možné vždy po ukončení kalendářního čtvrtletí, přičemž zadavatel
ohlásí zrušení dohody (nejlépe písemně) nejméně dvě vydání, tj. jeden měsíc, před ukončením platnosti
dohody. Předčasné – okamžité zrušené dohody e strany zadavatele nemá vliv na účtování prováděné
dodavatelem. Zadavatel uhradí celé čtvrtletí.
Obě strany se zněním dohody v této podobě souhlasí.
Příloha: Termíny uzávěrek k jednotlivým vydáním Sušických novin.

V Sušici

.............................................................
za zadavatele
podpis + razítko

............................................................
za dodavatele: Ing. Andrea Staňková

