REKLAMNÍ PLACHTY – BANNERY : PODMÍNKY PRONÁJMU PLOCH
Od 1.1.2013 provádí naše společnost na základě Smlouvy o poskytnutí práv umístění
reklamních plachet novou službu – vyvěšování reklamních plachet ( bannerů) na vyhrazených
místech ve městě Opavě.
Pro umístění reklamních placet byla vybrána místa na zábradlích na ulicích Jánská, Praskova,
Kolofíkovo nábřeží, Hozovo nábřeží, Resslovo nábřeží a na ulici Krnovské. Přesné umístění,
velikost plachet a počet polí určených k umístění plachet je v příloze č. 1.

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLACHET :
1) Instalaci reklamních plachet provádějí výhradně Technické služby Opava s.r.o. a to
každý pracovní den dle požadavku zákazníka. Reklamní plachty musí být do
Technických služeb Opava s.r.o., Těšínská 71, provozovna údržba doručeny nejméně
1 den před instalací.
2) Výrobu reklamních plachet si zajišťuje zákazník a reklamní plachty musí být velikosti,
která je pro požadovanou lokalitu uvedena v příloze č. 1. Reklamní plachty musí být
z PVC materiálu a opatřeny oky k upevnění na zábradlí.
3) Reklamní plachty nesmí obsahovat informace, které by porušovaly právní předpisy,
zvyklosti a úřední ustanovení platné pro právní řád České republiky a úřední
ustanovení statutárního města Opavy. Nesmí být využívány k propagaci politických
stran mimo právní úpravou stanovené období předvolební kampaně před volbami.
Plakáty rovněž nesmí obsahovat reklamu na finanční produkty konkrétně nabídky
půjček a úvěrů.
4) V příloze č. 1 je uveden počet ploch na jednotlivých místech, tento počet nelze
překročit a v případě plného obsazení místa bude příjem plachet zastaven.
5) Technické služby Opava s.r.o. neodpovídají za poškození reklamních plachet třetí
osobou nebo povětrnostními vlivy.

CENÍK SLUŽEB : OD 1.4.2014 DOŠLO K ÚPRAVĚ CEN PRONÁJMU

Poř.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umístění
Jánská u východního nádraží
Praskova zábradlí nad opěrnou zdí
Kolofíkovo nábřeží u mostu
Hozovo nábřeží
Resslovo nábřeží
Rybářská oplocení objektu Armády spásy
Krnovská zábradlí na opěrné zdi
instalace reklamní plachty
fotodokumentace

rozměr plachty v
cm
230x90
190x85
270x80
190x70
190x85
200x95
180x80

cena za
m.j.
m.j.
ks/den
39,00 Kč
ks/den
21,00 Kč
ks/den
20,00 Kč
ks/den
7,00 Kč
ks/den
9,00 Kč
ks/den
18,00 Kč
ks/den
19,00 Kč
ks
238,00 Kč
ks
25,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21 %. Minimální doba pronájmu plochy je 7 dnů.
Platba dle dohody v hotovosti nebo na fakturu po doručení řádné objednávky.
Kontakt pro informace, objednávky a rezervaci :
Podrobné informace včetně map umístění a fotografií jednotlivých míst získáte na adrese
Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava
Vladimír Hrdina, Jana Machovská
Telefon :
Mobil :
Fax :
e-mail :

553 759 117
602 739 965
553 627 844
údržba@tsopava.cz

