
LIBERECKÝ ZPRAVODAJ - CENÍK INZERCE  2017
Technické parametry Libereckého zpravodaje

Kontakty

FORMÁT: A4

SPAD: 210x297 mm

ZRCADLO: 192x272 mm

BARVA: 4/4 v celém rozsahu

TIŠTĚNÝ NÁKLAD: 50 000 ks - všechny domácnosti a firmy v Liberci

ROZSAH JEDNOHO VYDÁNÍ: 24 stran

VYCHÁZÍ: 11x ročně (VII a VIII dvojčíslo), vždy v polovině měsíce 

Technické podmínky pro příjem inzerce
PODKLADY přijímáme pouze připravené, zpracované pro tisk: v kom-

pozitním PDF, EPS, barva CMYK, texty křivkách; TIFF, JPG, ve CMYKu, 

rozlišení 300 DPI, čistý formát bez ořezových značek. 

Uzávěrka příjmu inzerátů
REDAKCE Libereckého zpravodaje přijímá objednávky  

do 27. dne v měsíci. 

Uzávěrka příjmů podkladů je 4. den v měsíci, kdy Liberecký 

zpravodaj vychází 

VYDÁVÁ: statutární město Liberec, IČO 262978

ADRESA: nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec

WWW.LIBEREC.CZ/ZPRAVODAJ

PODKLADY A OBJEDNÁVKY POSÍLEJTE NA E-MAIL:

chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz

TEL.: 731 681 090 

Slevy ze základních cen bez DPH
OPAKOVÁNÍ 3-5X: – 10 %

OPAKOVÁNÍ 6-10X: – 20 %

OPAKOVÁNÍ 11 A VÍCE: – 25 %

OBJEMOVÉ SLEVY: dohodou od 99 000,-/rok

NEZISKOVÉ ORGANIZACE:   - 50 %

AGENTURNÍ PROVIZE:           - 15 % 

Velikosti inzerce a ceny
1 STRANA 192x272 mm 33 000 Kč

1/2 STRANY 192x136 mm 17 000 Kč

1/3 STRANY 190x91 mm 12 000 Kč

1/4 STRANY 95x136 mm 9 000 Kč

1/6 STRANY 93x92 mm 6 500 Kč

1/8 STRANY 95x68 mm 5 000 Kč

1/16 STRANY 46x68 mm 2 800 Kč 

1 MM sloupce  37 Kč

1 MM sloupce titulní strana  100 Kč

1 MM sloupce 2, 3 a poslední strana 70 Kč

POŽADAVEK na umístění  + 15 %  

Uvedené ceny jsou bez DPH.  
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE V LIBERECKÉM ZPRAVODAJI

I. OBJEDNÁNÍ - ZADÁVÁNÍ INZERCE

Inzeráty do Libereckého zpravodaje přijímá odpovědný redaktor pouze na základě písemné nebo e-mailové objednávky inzerenta.
Kromě specifikace inzerce musí objednávka obsahovat  název a sídlo inzerenta, fakturační adresu, identifikační číslo, daňové 

identifikační číslo, kontaktní osobu a kontakty na ní.
Inzerent odpovídá za včasné dodání všech bezchybných podkladů pro inzerci do data uzávěrky. Podklady pro plošné inzeráty se přijímají 

pouze připravené, zpracované pro tisk: v kompozitním PDF, EPS, barva CMYK, texty  křivkách; TIFF, JPG, ve CMYKu, rozlišení 300 DPI
Rozměry inzerátu jsou uvedeny v ceníku inzerce. 

II. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny inzerátů jsou stanoveny v samostatném ceníku.
Inzerent je povinen uhradit cenu inzerátu v hotovosti při osobním předání objednávky nebo uhrazením faktury do 14 dní po jejím obdr-

žení. 

III. STORNO INZERÁTU, ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

Inzerent má právo svou objednávku stornovat. Může tak učinit do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci v němž Zpravodaj 
vychází. Za pozdější reklamace je účtován administrativní poplatek ve výši 40 % ceny smluvené inzerce. Stornování inzerce je nutné učinit 
prokazatelně a písemně, jinak se má za to, že učiněno nebylo.

Inzerentovi bude při včasně stornované objednávce vrácena platba – v případě, že otištění inzerátu hradil předem. 

IV. ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE, PRÁVO ODMÍTNOUT INZERÁT

Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována 
práva třetích osob. Inzerent odpovídá za správnost a právní přípustnost inzerce.

Vydavatel nezajišťuje zhotovení grafického zpracování inzerátů. Grafické zhotovení musí objednavatel dodat na adekvátním nosiči či 
zaslat elektronicky podle bodu I. těchto všeobecných obchodních podmínek.

V případě zásahu vyšší moci, jako např. přírodní katastrofy, výluky elektrického proudu a pod., je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění 
závazků a poskytování jakýchkoliv náhrad.

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo formy, jestliže je v rozporu se zákony, vyhláš-
kami, dobrými mravy a zvyklostmi, jestliže by mohl nebo poškozuje dobré jméno vydavatele, nebo inzerát obsahuje zjevně nepravdivé 
nebo zavádějící informace. Tuto skutečnost je vydavatel povinen oznámit inzerentovi do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky a není 
povinen odmítnutí zdůvodňovat.

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci od subjektů poskytujících finanční služby nebankovního charakteru. Vydavatel si vyhrazuje 
právo nepřijmout objednávku inzerce od subjektu, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, nebo který je dlužníkem statutárního města 
Liberec. 

V. REKLAMACE

1. Vydavatel neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými inzerentem.
2. Vydavatel odpovídá pouze za prokázané vady uveřejněného inzerátu způsobené při výrobě Libereckého zpravodaje redakcí. Inzerent 

je oprávněn požadovat pouze opětovné uveřejnění opraveného inzerátu, nedomluví-li se smluvní strany jinak. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Od ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.
Pokud se z kapacitních důvodů inzerce do konkrétního vydání Libereckého zpravodaje nevejde, má redakce právo odmítnout zveřejně-

ní v aktuálním čísle a nabídne možnost zveřejnění v následujícím vydání.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky inzerce, včetně platného ceníku inzerce Libereckého zpravodaje. 

Objednáním inzerce v Libereckém zpravodaji objednavatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami. 


