Záväzná objednávka inzercie na webstránke www.beh.sk
číslo objednávky:
Zadávateľ:

Dodávateľ:

Názov firmy:

Beh.sk, s.r.o.

Sídlo:

Tallerova 4

Korešpondenčná adresa:

811 02 Bratislava

IČO:

IČO: 46 724 141

IČ DPH:

DIČ: 2023556150

Číslo účtu:

Číslo účtu: SK19 7500 0000 0040 1626 3364

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Reklamný priestor objednávame pre klienta:
Forma reklamy

Formát

Bannerová reklama

branding

Bannerová reklama

leaderboard

Bannerová reklama

topsquare

Bannerová reklama

toprectangle

Textová reklama

PR – homepage

Rozmer

Jednotková
Dátum
Dátum
Cena za
cena (EUR) uverejnenia od uverejnenia do kampaň (EUR)

1200x200 + 2x200x600

17,00

1200x200/1200x100

12,00

300x300

6,00

860x250/860x150

9,00

Hotové a správne vypracované podklady pre kampaň je potrebné dodať najneskôr 24 hodín pred plánovaným dátumom a časom uverejnenia.

Poznámka Zadávateľa
- špeciálne požiadavky :
UPOZORNENIE: Zadávateľ akceptuje právo Dodávateľa pri nesplnení niektorej z podmienok pre dodanie inzertných podkladov, uvedených v špecifikáciách pre príslušný reklamný formát, reklamnú kampaň nepublikovať.
Právo na storno poplatky Dodávateľa tým nie je dotknuté. Dodávateľ nie
je platca DPH.

Cena spolu (brutto) (EUR)
Zľava (%/EUR)

0%

Cena spolu netto (EUR)
SPOLU k úhrade (EUR)

PLATOBNÉ PODMIENKY: Ak nebolo písomne dohodnuté inak, cenu za uverejnenie inzercie zaplatí Zadávateľ Dodávateľovi na základe zálohovej
faktúry vopred. Faktúry pre úhradu vopred sú stanovované so splatnosťou najneskôr 1 pracovný deň pred termínom uverejnenia inzercie, pričom
za deň úhrady inzercie sa považuje deň, v ktorom bola predmetná suma pripísaná na účet Dodávateľa.

Kontaktná osoba za Zadávateľa:
Telefón, mail:

Objednávka akceptovaná
Podpis a pečiatka
Zadávateľa:

Podpis a pečiatka
Dodávateľa:

Miesto a dátum:

Miesto a dátum:

Beh.sk, s. r. o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava
IČO: 46 724 141
DIČ: 2023556150

Objednaním inzercie Zadávateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou Beh.sk, s.r.o. ,
(ďalej len „VOP“). Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovej stránke www.beh.sk/reklama
Aktuálny cenník inzercie je k dispozícii na adrese: www.beh.sk/reklama • Kontakt na Dodávateľa:Tel: 0948 242 802, reklama@beh.sk

