Příloha č. 2

Ceník inzerCe zpravodaje města kolína
platný od 10. 2. 2021
uvedené ceny jsou bez DPH

1/1 (190x277mm)
11 700 Kč (bez DPH)

1/2 (190x138mm)
5 850 Kč (bez DPH)

1/8 (93x68mm)
1 404 Kč (bez DPH)

1/4 (93x138mm)
2 964 Kč (bez DPH)

1/16 (60x55mm)
624 Kč (bez DPH)

* Všeobecné podmínky zadání inzerce
Zpravodaj města Kolína (dále jen „Zpravodaj“) přijímá inzeráty na základě objednávky a dodaných podkladů.
Za včasné dodání bezchybných textů a podkladů inzerátu pro tisk je zodpovědný zadavatel. Zadavatel je odpovědný
za obsah a právní přípustnost textových a podkladových dat pro inzerci. Zpravodaj neodpovídá za správnost údajů v
uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
* Umístění inzerátu
Zpravodaj si vyhrazuje právo upravit rozměr z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Pokud zadavatel
předá graficky nezpracovaný inzerát, bude redakcí Zpravodaje zpracován v rámci běžné grafické a textové úpravy.
Inzerát bude umístěn dle daných podmínek a možností sazby Zpravodaje, pokud jeho přesné umístění není součástí
objednávky.
* Právo odmítnout inzerát
Zpravodaj si vyhrazuje právo odmítnout zakázku z důvodu obsahu, původu nebo technické normy, jestliže je
v rozporu se zákony, úředními předpisy, nebo poškozuje Zpravodaj či jeho vydavatele - Město Kolín. Zpravodaj může
odmítnout inzerát z důvodu nevyhovujících podkladů pro přípravu a provedení tisku. Toto ustanovení se týká
zejména nevyhovujících obrázků a nečitelného textu.
* Technické podmínky
Dodání podkladů: inzertní data lze dodávat ve formátu PDF. Akceptovat lze i datové formáty png, jpg, eps a tif
v rozlišení 300 dp. Rozměr inzerátu v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí
publikovaného inzerátu.
* Způsob zaslání inzertních dat
• e-mailem do velikosti 5 MB na adresu: zpravodaj@mukolin.cz
• soubory nad 5 MB po domluvě s redakcí přes FTP server
• nosná média: CD-ROM, DVD, USB flash disk
Uzávěrka přijímání inzerce pro aktuální vydání je daná termíny, které stanovuje redakční rada vždy na následující
kalendářní rok. Při nedodržení termínu nebude inzerát zveřejněn. Termíny jsou zveřejněny na www.mukolin.cz.

