Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 OPAVA
VÝLEPOVÉ PODMÍNKY A CENÍK REKLAMNÍ PRVKY HORIZONT EXPRES
Od 1.1.2005 provádějí Technické služby Opava s.r.o. své služby o reklamní prvky Horizont
expres na sloupech veřejného osvětlení a ostatních nosičích ve městě Opavě pro umisťování
krátkodobé komerční reklamy.
Pro umístění těchto reklamních prvků byly vybrány a schváleny úseky na ulici Těšínské,
Hradecké, Olomoucké, Vančurově, Krnovské, Nákladní, Rolnické, Vrchní a Ratibořské. Na
těchto úsecích je možno dle požadavku zákazníka umístit až 220 ks Horizont expresů.
Z tohoto počtu je 40 ks nosičů umístěno na okruhu, který je zaměřen na chodce.
Podmínky pro umístění reklamy na prvky Horizont:
1) Osazování plakátů na prvcích Horizont expres se provádí každý pracovní den podle
požadavku zákazníka pracovníky Technických služeb Opava s.r.o.
2) Plakáty k umístění na prvky Horizont expres musí být doručeny do Technických
služeb Opava s.r.o. na ul. Těšínskou č.71 minimálně jeden den předem.
3) Plakáty nesmí obsahovat informace, které by porušovaly právní předpisy, zvyklosti a
úřední stanovení platné pro právní řád České republiky a úřední stanovení města
Opavy. Nesmí být využívány k propagaci politických stran mimo právní úpravou
stanovené předvolební období před každými volbami. Plakáty rovněž nesmí obsahovat
reklamu na finanční produkty konkrétně nabídky půjček a úvěrů.
CENÍK SLUŽEB :
Pol. Název položky
1.
Instalace plakátu na reklamní nosič včetně odstranění
plakátu nejpozději do 2 pracovních dnů po ukončení akce
2.
Instalace plakátu na reklamní nosič bez odstranění
plakátu po ukončení akce( přelepení následující akcí)
3.
Pronájem reklamního nosiče 1 – 5 dnů (jednorázově)
4.
Pronájem reklamního nosiče 6 – 15 dnů (jednorázově)
5.
Pronájem reklamního nosiče 16 31 dnů (jednorázově)
6.
Pronájem reklamního nosiče na dobu delší než 1 měsíc
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Při opakovaných reklamních akcích v jednom měsíci se dny pronájmu pro výpočet ceny
sčítají.
Ceny jsou platné od 1.ledna 2014, k ceně je účtováno DPH ve výši 21 %.
Objednání a rezervace služeb:
Pronájem reklamních prvků Horizont expres je možno si rezervovat s časovým předstihem.
V případě rezervace mohou Technické služby Opava s.r.o. požadovat zaplacení zálohy do
výše 100 % ceny služeb.

Kontaktní adresy a osoby pro rezervace, objednávky a rezervace:
Technické služby Opava s.r.o.,Těšínská 71, 746 01 Opava – tel. 553 759 117, fax 553 627844
Hrdina Vladimír
Machovská Jana

Opava, leden 2014

e-mail: vladimir.hrdina@tsopava.cz
e-mail: jana.machovska@tsopava.cz
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