Nabídková cena pronájmu reklamních ploch
Reklama uvnitř vozidla
1. Reklamní letáky

Reklamní letáky v autobusech a trolejbusech jsou umístěny za ochranným plexisklem.
formát
Období nájmu
A4 / 1ks na výšku

A3 / 1ks na šířku

1 týden

31,-

50,-

2 týdny

53,-

84,-

3 týdny

72,-

115,-

1 měsíc

95,-

152,-

2 měsíce

160,-

255,-

3 měsíce

210,-

340,-

K ceně (v Kč) je účtována aktuální sazba DPH.

1. Nelze použít letáky většího formátu než A3 (orientované na šířku).
2. Letáky formátu menších než A4 jsou posuzovány jako formát A4.
3. Letáky formátu A4 orientované na šířku (horizontálně) jsou posuzovány jako formát A3.
4. Letáky jsou umístěny v rámu za ochranným plexisklem, je nutno zachovat volné okraje o šíři cca 20 mm.
5. V době kratší než týden je cena 18 Kč za 1 den pronájmu u letáku formátu A4 a 26 Kč za 1 den u letáku A3.
6. Cena za přeinstalaci letáků v průběhu pronájmu činí 18 Kč.
7. Letáky musí být dodány na adresu Městský dopravní podnik Opava, Bílovecká 98, 747 06 Opava 6 popř. v Předprodeji
jízdenek, Horní náměstí 33, 746 01 Opava 1 nejpozději 3 dny před požadovanou instalací.
8. Množstevní slevy se neposkytují.
9. Počet vozidel pro umístění reklamy - trolejbusy 27, autobusy 33.
10. Výrobu letáků nezajišťujeme.
11. S nájemcem bude sepsána řádná smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu.
12. Podrobné informace poskytneme na tel. 553712521 nebo 553759053 a e-mailu obchod@mdpo.cz. Závazné objednávky
zasílejte na e-mail obchod@mdpo.cz.

2. Reklamní držadla

Reklamní plastová držadla instalovaná ve většině vozidel Městského dopravního podniku Opava, a.s. nabízejí ideální prostor pro Vaši
reklamu, umístěný ve výši očí dospělého člověka.
1. Do celkem 281 ks průhledných držadel je možné umístit potištěný leták o rozměrech 126mm x 140mm. Papír se vkládá do
držadla přeložený na polovinu. Doporučená gramáž papíru 180 - 200g/m2.

2. Cena pronájmu držadla/den

6,00 Kč

3. Cena instalace 1 držadlo

3,00 Kč

4. Cena odinstalace 1 držadlo

3,00 Kč

5. K ceně (v Kč) je účtována aktuální sazba DPH.
6. Cena pronájmu je stanovena na 1 den, za obě strany držadla. Pronajmout je možno pouze obě strany současně.
7. Minimální doba pronájmu je 2 týdny.
8. Výrobu letáků nezajišťujeme.
9. S nájemcem bude sepsána řádná smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu.
10. Podrobné informace poskytneme na tel. 553712521 nebo 553759053 a e-mailu obchod@mdpo.cz. Závazné objednávky zasílejte
na e-mail obchod@mdpo.cz.

3. Visačky

2

Papírové visačky lze umístit na madla sedadel nebo na horní madla. Max. rozměr visačky je 8,5 x 19 cm, gramáž papíru cca 200 g/m .
1. Do celkem 53 vozidel lze umístit reklamní visačky, v jednom vozidle lze umístit maximálně 15 kusů visaček.
2. Cena pronájmu jedné visačky/den
Cena instalace a odinstalace 1 visačky /den

5,00 Kč
2,00 Kč

K ceně (v Kč) je účtována aktuální sazba DPH.
3. Cena pronájmu je stanovena na 1 den.
4.

Minimální doba pronájmu je 1 týden.

5. Výrobu visaček nezajišťujeme.
6. S nájemcem bude sepsána řádná smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu.
7. Podrobné informace poskytneme na tel. 553712521 nebo 553759053 a e-mailu obchod@mdpo.cz. Závazné objednávky zasílejte
na e-mail obchod@mdpo.cz.

4. Samolepky pod okny

Samolepky o maximálních rozměrech 50 x 12 cm lze umístit pod okna.
1. Do celkem 53 vozidel lze umístit samolepky pod okny (výrobu nezajišťujeme), v jednom vozidle lze umístit maximálně 4 kusy
samolepek.
2. Cena pronájmu jedné samolepky/14 dní

47,00 Kč

Cena pronájmu jedné samolepky/měsíc

95,00 Kč

Cena instalace a odinstalace 1 samolepky

20,00 Kč

K ceně (v Kč) je účtována aktuální sazba DPH.
3. Minimální doba pronájmu je 14 dní.
4. Výrobu samolepek nezajišťujeme.
5. S nájemcem bude sepsána řádná smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu.
6. Podrobné informace poskytneme na tel. 553712521 nebo 553759053 a e-mailu obchod@mdpo.cz. Závazné objednávky zasílejte
na e-mail obchod@mdpo.cz.

5. Samolepky na sedadlech

Samolepky lze umístit na zadní strany sedadel, max. rozměr je 25 x 12 cm.
1. Do celkem 15 vozidel lze umístit samolepky, v jednom vozidle lze umístit maximálně 8 kusů samolepek.
2. Cena pronájmu jedné samolepky/14 dní

24,00 Kč

Cena pronájmu jedné samolepky/měsíc

47,00 Kč

Cena instalace a odinstalace 1 samolepky

20,00 Kč

K ceně (v Kč) je účtována aktuální sazba DPH.
3. Minimální doba pronájmu je 14 dní.
4.

Výrobu samolepek nezajišťujeme.

5. S nájemcem bude sepsána řádná smlouva o nájmu, ve které si obě smluvní strany sjednají bližší podmínky pronájmu.
6. Podrobné informace poskytneme na tel. 553712521 nebo 553759053 a e-mailu obchod@mdpo.cz. Závazné objednávky zasílejte
na e-mail obchod@mdpo.cz.

