CENÍK
CIZÍCH A PROSPEKTOV¯CH P¤ÍLOH
1. Nejmen‰í formát o rozmûrech 100 x 100 mm,
nejvût‰í formát 185 x 254 mm.
2. Jednotlivé listy nesmí mít niÏ‰í gramáÏ papíru neÏ
80 g/m2.
3. Prospektové pfiílohy s vût‰ím poãtem stran nesmí
mít v rozsahu 4 stran niÏ‰í gramáÏ papíru neÏ 115 g/m2.
U vícestránkov˘ch pfiíloh nesmí b˘t gramáÏ papíru niÏ‰í
neÏ 45 g/m2.
4. Hmotnost prospektové pfiílohy by nemûla pfiekroãit
100 g.
5. Minimálnû 5 vzorkov˘ch exempláfiÛ
v pfiedepsané formû a váze musí b˘t dodáno nejpozdûji
10 pracovních dnÛ pfied uvefiejnûním na adresu
âasopisy pro voln˘ ãas s.r.o.
6. Pfiílohy nesmí na vnûj‰ích stranách obsahovat Ïádné
nálepky. Pfiílohy s cizí inzercí budou âasopisy pro voln˘
ãas s.r.o. pfiijaty aÏ po jednotlivém prozkoumání.
7. Pfiekládané prospektové pfiílohy musí b˘t
pfieloÏeny kfiíÏovû, úhlovû nebo stfiedovû. Vícestránkové
pfiílohy by mûly mít ohyb na del‰í stranû.
8. Prospektové pfiílohy by mûly mít pravoúhl˘, ãist˘
a hladk˘ ofiez.
9. Nalepené papírové ãásti (napfi. pohlednice) by mûly
b˘t vlepeny do skladu (hfibetu) soubûÏnû s horním ãi
dolním okrajem prospektové pfiílohy. Není moÏno
provádût zpracování prospektov˘ch pfiíloh se vzorky
zboÏí nebo jejich ãástí.
10. Pfii pro‰ívání drátûnou sponou by mûl b˘t prÛmûr
drátu pfiizpÛsoben síle hfibetu pfiílohy. Tenké pfiílohy musí
b˘t dodány s lepen˘m hfibetem. Zfalcovan˘ materiál
musí obsahovat zadní pfiefalc 10 mm.
11. KaÏdou dodávku prospektové pfiílohy je nutno oznaãit
minimálnû názvem a ãíslem vydání ãasopisu, do kterého
je urãena, názvem a adresou klienta. Souãasnû je nutné
uvést poãet dodan˘ch kusÛ pfiílohy.
12. Prospektové pfiílohy je nutno skládat pfiesn˘m
zpÛsobem na stabilní palety, váha palety
s pfiílohami – maximálnû do 650 kg. Prospektové pfiílohy
by mûly b˘t chránûny proti po‰kození, které mÛÏe
vzniknout bûhem pfiepravy, a proti pronikání vlhkosti.
KaÏdá paleta by mûla b˘t zfietelnû a viditelnû oznaãena
‰títkem palety, jehoÏ údaje jsou shodné s údaji na
prÛvodce zboÏí.
13. NezkfiíÏené vrstvy se zarovnan˘mi hranami by mûly mít
v˘‰ku 80 –100 mm. V˘‰ky nad 100 mm nemohou b˘t
zpracovány.

14. Prospektové pfiílohy by mûly umoÏÀovat hladké,
okamÏité zpracování, aniÏ by bylo zapotfiebí
dodateãného ruãního zpracování.
15. Prospektové pfiílohy vlhké nebo slepené vlivem
nezaschlé barvy ãi elektrostatick˘m nábojem není moÏno
zpracovat. Prospektové pfiílohy s ohnut˘mi rohy, popfi.
hranami, se zmaãkan˘mi pfiehyby, faldy nebo kulat˘mi
hfibety není moÏno zpracovat.

CENY
Podkladem pro stanovení ceny je hmotnost a rozsah 1 ks
vloÏeného materiálu.
Ceny jsou uvedeny v ceníku inzerce a prospektov˘ch pfiíloh.
V pfiípadû vkládání vzorkÛ zboÏí nebo netradiãních úprav
bude stanovena smluvní cena. Platí rovnûÏ pro prospektové
pfiílohy o rozsahu vût‰ím neÏ je 16 stran A4 nebo 32 stran
A5. Zde bude smluvní cena stanovena po pfiedloÏení vzorku
pfiílohy.
Do 10 g/ks – 1,50 Kã
Do 30 g/ks – 2,10 Kã
Do 50 g/ks – 2,60 Kã
Nad 50 g/ks a nároãnûj‰í materiály dohodou

UZÁVùRKA PRO OBJEDNÁVKY
21 pracovních dní pfied uvefiejnûním

TERMÍNY DODÁNÍ
Minimálnû 8 pracovních dní pfied uvefiejnûním

STORNO POPLATKY
Po uzávûrce..................................................................... 50 %
Od 7 pracovních dnÛ pfied uvefiejnûním ........................ 100 %

MÍSTO DODÁNÍ
Objednatel vkládání dodá prospektovou pfiílohu do tiskárny
podle urãení vydavatele.
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