Cenník plagátovania - Poprad
Počet plagátových plôch: 21
Radi pre Vás zabezpečíme výlep plagátov aj v ďalších mestách, napríklad: Martin, Košice

Cenník výlepu
Formát

Veľkosť
plagátu v cm2

Cena za 1 plagát na 1 deň
bez 20% DPH

s 20% DPH

Prelepka

1 až 1600

0,05 EUR

0,06 EUR

A4

1 až 630

0,05 EUR

0,06 EUR

A3

631 až 1600

0,12 EUR

0,14 EUR

A2

1601 až 2900

0,19 EUR

0,23 EUR

A1

2901 až 5600

0,31 EUR

0,37 EUR

A0

5601 až 9999

0,51 EUR

0,61 EUR

Cenník ďalších služieb
Služba

Cena

Popis

bez 20% DPH

s 20% DPH

Minimálna cena zákazky

10,00 EUR

12,00 EUR

pre každé mesto zvlášť, môže sa líšiť

Expresný výlep

20,00 EUR

24,00 EUR

pre každé mesto zvlášť, môže sa líšiť

Distribúcia do iného mesta

4,00 EUR

7,80 EUR

cena za jedno mesto zahrňuje prevzatie,
zabalenie, dopravu

Prednostný výber plôch

1,00 EUR

1,20 EUR

garantovaný výber preferovaných plôch,
prednostné umiestenie plagátov

Dôležité informácie pre príjem a výlep plagátov
Štandartný výlepový deň:
-nedeľa (uzávierka príjmuv piatok - 12:00 hod)
- nie je (uzávěrka příjmu - 12:00 hod)
- Výlep v iné dni je možný s expresným príplatkom
Zberné miesto:
FaxCOPY, a.s., Ul. 1. mája 19/220, 05801 Poprad
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 8:00 - 16:30 hod
Uzávierka príjmu plagátov pre ostatné mestá: v stredu - 12:00 hod
Pri platbe v hotovosti nieje nutné vypisovať ručne objednávku – obsluha zberného miesta zadá Vaše údaje do počítača a objednávku potom
vytlačí k Vášmu podpisu. V prípade platby na faktúru Vás prosíme, je nutné k Vašim plagátom priložiť písomnú objednávku. Platba na
faktúru je možná iba po predcházajúcej dohode.
Radi pre vás zabezpečíme výlep plagátov aj v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach alebo Martine.
Zdarma robíme opravy vylepených plagátov, prikladajte prosíme aspoň 10% náhradných navyše.
Platby za plagátové kampane prijímajú zberné miesta dopredu pri prijatí záväznej objednávky.
Plagátovú kampaň je možné objednať výhradne do posledného dňa konania akcie alebo do ďalšieho štandardného výlepového dňa podľa toho, čo nastane skôr.
Cena je kalkulovaná za každý započatý deň trvania kampane
(od nedele do soboty = 7 dní, od nedele do nedele = 8 dní).

Spôsob výpočtu ceny zákazky
1. vynásobte: počet plagátov x počet dní x cena za 1 plagát za 1 deň
2. ak je výsledok bodu 1. menší než minimálna cena zákazky uvedená v tabuľke, potom sa cena Vašej zákazky rovná práve minimálnej cene
zákazky uvedenej v tabuľke
3. pripočítajte prípadné príplatky za expresný výlep alebo prednostný garantovaný výber plôch
4. súčtom bodu 1. a prípadne bodu 2. a 3. získate cenu Vašej zakázky
Platnosť cenníku: Ceny sú platné od 1.2.2022 do 31.1.2023. Zmeny vyhradené.
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