Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce

NAŠE Č. J.:

MMB/0375533/2021

SPIS. ZN.:

euroAWK s.r.o.
Babákova 2390/2
148 00 Praha 4

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn
DATUM:

IČO: 24196819
ID: q998t3v

21. 7. 2021
1

POČET LISTŮ:

OBJEDNÁVKA:

Objednávka reklamní kampaně na reklamních vitrínách City – Light (1,185 m x
1,75 m)

Objednáváme u Vás provedení reklamní kampaně MMB - Výstava Urbania 8/21 LM na 2 ks reklamních
vitrín City – Light (1, 185 m x 1, 75 m ) za níže uvedených podmínek:
CENA BEZ DPH:
DPH (21%):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

10 000,- Kč
2 100,- Kč
12 100,- Kč
1. 8. 2021 - 28. 8. 2021 (doba provedení reklamní kampaně)
Brno, dle níže uvedené tabulky
fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)
Fotodokumentace reklamní kampaně je požadována do 25. dne reklamní kampaně.

Umístění papírového plakátu na reklamní nosič jednou v měsíci je zahrnuto v ceně za provedení reklamní
kampaně. Za každé další umístění jednoho papírového plakátu na reklamní nosič v průběhu reklamní
kampaně se cena za provedení reklamní kampaně zvyšuje o 500 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Seznam reklamních ploch pro provedení reklamní kampaně podle této objednávky je uveden v následující
tabulce:
město

číslo

popis místa

velikost

cena/měsíc

Brno – Střed

51184

Nádražní,Hlavní nádraží,nástupiště č.2 vpravo, zastávka

118,5x175

5000,-

Brno – Střed

51189

Nádražní,Hlavní nádraží,nástupiště č.3 vlevo, zastávka

118,5x175

5000,-

Nedílnou součástí těchto ujednání jsou Smluvní podmínky euroAWK s.r.o. pro provádění reklamních
kampaní
na nosičích venkovní reklamy ze dne 24/6/2019, které jsou dostupné na webových stránkách
www.euroawk.cz. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jejich obsah je jim znám, rozumějí mu a výslovně
přijímají jejich ustanovení. Odchylná ujednání v této objednávce mají před zněním Smluvních podmínek
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euroAWK s.r.o. pro provádění reklamních kampaní na nosičích venkovní reklamy ze dne 24/6/2019
přednost.
Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.
S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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