
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
OBJEDNÁVKA 	 	 	 číslo:	 		 	 	 	 ze	dne:

• PREZENTACE V MAGAZÍNU

• Vydavatel: NEXUS GROUP s. r. o.,	V	Křovinách	1708/22,	147	00	Praha	4	
	 Společnost	byla	zapsána	v	obchodním	rejstříku	vedeném	u	Městského	soudu	v	Praze	oddíl	C,	vložka	69463
	 IČO	25779001,	DIČ	CZ25779001
•	 Fakturu	proplácejte	pouze	na	účet	číslo	150227112/0600,	GE	Money	Bank	Praha	4
•	 Kontakt:	(redakce)	NEXUS	GROUP,	s.	r.	o.,	V	Křovinách	1708/22,	147	00	Praha	4	
	 tel.:	241	011	082,	241	011	080,	fax:	241	011	083,	redakce@novebydleni.cz,	group@nexus.cz

Objednavatel:
Sídlo:
IČO:	 	 	 	 	 	 	 	 DIČ:
Zastoupený:
Kontaktní	osoba:
Telefon:	 	 	 	 	 	 	 Fax:
Fakturu	zašlete	na	adresu	(v	případě	adresy	odlišné	od	sídla):

Objednavatel	objednává	závazně	v	MAGAZÍNU:
 NOVÉ BYDLENÍ,	vycházejícím:

													15.	4.	2012	jaro	 					15.	6.	2012	léto	 					15.	9.	2012	podzim	 					15.	12.	2011	zima		 	
	ATLAS zeleného bydlení,	vycházejícím:

													říjen	2012	
 Přehled dřevostaveb,	vycházejícím:

													únor	2012	
inzerci	s	následující	specifikací:
Rozměr	(A4):
Druh	inzerce	(plošná	inzerce/PR	prezentace):
Jiná	specifikace:
Cena	bez	DPH:

Podmínky inzerce:
Termín	a	forma	předání	podkladů:	viz	strana	2	Závazné	objednávky	-	„Obchodní	podmínky“	
a	„Technické	podmínky“,	které	jsou	nedílnou	součástí	Závazné	objednávky
Stornovací	podmínky:	Viz	strana	2	Závazné	objednávky	-	„Obchodní	podmínky“,	které	jsou	nedíl-
nou	součástí	Závazné	objednávky

Datum,	podpis	a	razítko	vydavatele:	 Datum,	podpis	a	razítko	objednavatele:

–  NOVÉ BYDLENÍ

–  ATLAS ukázkových rodinných domů a bytů

–  Přehled dřevostaveb



Technické podmínky
Barevnost:  čtyřbarevný ofsetový tisk, obálka (laminovaná)
Druh papíru:  křída 115 g/m2

Vydavatel přijímá podklady pro inzerci: 

a) kompozitní PDF (CMYK, 300 dpi, vložená kompletní písma nebo rozbitá na křivky, verze 
PDF 1.3 – Acrobat 4.0, jiné verze po dohodě – 1.4 a 1.5)

b) inzerát vytvořený v programu Adobe InDesign pro PC (CMYK, 300 dpi, kompletní balíček – zdro-
jové soubory, písma – případně písma rozbitá na křivky)

d) podklady k dalšímu zpracování:
 • podklady v elektronické podobě: v kvalitě pro tisk (300 dpi, rozměr v dostatečné 

velikosti: přes jeden sazební sloupec – min. 60 mm na šířku, přes dva sazební sloupece – min. 
120 mm na šířku, do zrcadla – min. 180 mm na šířku,  na spad – min. 220 mm na šířku, celostrán-
kové na spad – min. 220 × 307 mm)

 • papírové podklady: (na hladkém papíru, nerastrované – tzn. originální fotografie na 
fotopapíru nebo negativy a diapozitivy, výjezdy z plotrů, ruční kresby, rysy, NE podklady 
z komerčního tisku – časopisy,  letáky, xerokopie, atd.), případně další po 
dohodě

 • logotypy: vektory (písma rozbitá na křivky), rastry (300 dpi, rozměr v dostatečné velikosti 
při rozlišení 300 dpi, případně vložená ořezová cesta při požadavku průhlednosti pozadí)

 • text: v elektronické podobě (.txt, .doc, .rtf, případně další po dohodě)
c) přijímané datové nosiče: FD, CD-ROM, DVD-ROM, ZIP100 (vše pro PC)
d) přijímané datové formáty:
 • rastrové – .psd, .tif, .eps, .jpg (bez komprese), .pdf (bez přímých barev – převést na CMYK)
 • vektorové – .ai, .eps, .cdr, .pdf (bez přímých barev – nutné převést na CMYK)
 • vše pro programy do verzí: Photoshop 7.0, Illustrator 10, InDesign 2.0, Corel Draw 9, Acrobat 

(do verze 1.5 – Acrobat 6.0, preferovaná verze 1.3 – Acrobat 4.0)
 • ostatní formáty po dohodě (bez přímých barev – nutné převést na CMYK)

Obchodní podmínky
Termíny uzávěrek

• Uzávěrka dodání hotových podkladů je 20 dnů před uveřejněním.
• Uzávěrka dodání podkladů pro další zpracování je 30 dnů před uveřejněním.
Za včasné dodání správných podkladů podle Technických podmínek je zodpovědný objednavatel. 
Pokud objednavatel nedodá podklady v termínu dle harmonogramu vydavatele, je povinen uhradit 
100 % ceny objednaného inzerátu, a to i v případě, že inzerát z časových důvodů nebude otištěn. 
Vydavatel dostane k dispozici všechny potřebné podklady k uveřejnění inzerátu, a pokud o to objed-
natel písemně nepožádá, není povinen podklady uchovávat, případně objednavateli vracet.

Stornovací podmínky 

Stornovací poplatky je objednavatel povinen zaplatit v případě zrušení objednávky. Výše poplatku je určena 

termínem písemného oznámení storna (100  % sjednané ceny v případě storna ve lhůtě kratší než 25 dnů před 

uveřejněním, 50  % sjednané ceny v případě storna ve lhůtě kratší než 41 dnů před uveřejněním).

Platební podmínky

Vydavatel vystavuje fakturu nejdéle do 5 pracovních dnů od otištění inzerátu. Faktura má splatnost 14 dní, není-li 

smluvně sjednáno jinak. V případě prodlení s úhradou faktury je objednavatel povinen uhradit vydavateli úrok 

za každý den prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky a dále náklady spojené s vymáháním fakturované částky 

nebo částečných plateb. Platby jsou výlučně převodem na bankovní konto vydavatele NEXUS GROUP, s. r. o., 

GE Capital Praha 4, číslo účtu 150227112/0600, jinak pouze po dohodě s jednatelem vydavatele.

V případě  prodlení objednavatele větším než 90 dnů bude nárokována plná cena inzerátu podle platného ceníku 

bez jakýchkoli slev či smluvních provizí.

Grafické práce   

U inzerátů a PR článků graficky zpracovávaných vydavatelem je vydavatel oprávněn účtovat objednavateli gra-

fické práce přesahující 60 minut u PR článků a inzerátů o velikosti 1/2 strany nebo větších, respektive 30 minut 

u inzerátů menších než 1/2 strany.

Vydavatel je oprávněn účtovat objednavateli náklady na scanování fotografií, jestliže počet scanů překročí 

3 scany u inzerátů menších než 1/2 strany nebo 6 scanů u PR článků a inzerátů o velikosti 1/2 strany a větších.

Reklamační podmínky 

Jakoukoli reklamaci je možné uplatnit nejdéle do 14 dnů od uveřejnění inzerátu písemnou formou. Objednavatel 

má nárok na snížení ceny, případně náhradní otisk, bude-li prokázáno zavinění vadného otisku vydavatelem.

Další nároky objednavatele a způsob vypořádání bude vždy sjednán zvláštní písemnou dohodou obou stran.

Všeobecné podmínky 

Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout k otisku inzerát, který: 

a) podle jeho názoru neodpovídá charakteru časopisu, nebo odporuje zásadám, které si vydavatel stanoví.

b) má nekvalitní podklady. 

Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za formální i obsahové chyby uvedené v inzerátu. V případě uplatňování 

nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen 

nahradit vydavateli škody, které vznikly s  uveřejněním opravy chybného či právně nepřípustného inzerátu.

Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není zajištěna na žádost 

vydavatele žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo odstoupit od smlouvy.

Uvedené Obchodní podmínky a Technické podmínky jsou nedílnou součástí Ceníku a Závazné objednávky 

a jsou pro objednavatele i vydavatele závazné.

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

220 × 307 mm
210 × 297 mm
180 × 260 mm

110 × 307 mm
105 × 297 mm
 90 × 264,5 mm

220 × 152 mm
210 × 147 mm
180 × 123,5 mm

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

1/1
69 000 Kč

2. a 3. strana obálky, 1. vnitřní strana
88 000 Kč

4. – zadní strana obálky
99 000 Kč

1/2
35 000 Kč

77,5 × 307 mm
72,5 × 297 mm
57,5 × 260 mm

220 × 104 mm
210 × 99 mm
180 × 75 mm

220 × 77 mm
210 × 72 mm
180 × 48,5 mm

110 × 152 mm
105 × 147 mm
 90 × 123,5 mm

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

1/3
25 000 Kč

1/4
19 000 Kč

Public relations – textové firemní prezentace:
1/1 strany: 43 000 Kč
2/1 strany: 68 000 Kč

RD okénka: 6000 Kč/rok

CENÍK INZERCE

veškeré ceny inzerce a prezentací jsou uváděny bez DPH

Developerské projekty 
ceny vč. prezentace na www.novebydleni.cz 

Projekty (dvoustrany): 
1. projekt: 26 000 Kč 
2. projekt: 23 000 Kč 
3. projekt: 20 000 Kč 

Projekty (jednostrany): 
1. projekt: 20 000 Kč 
2. projekt: 16 000 Kč 
3. projekt: 12 000 Kč


	Text1: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 

	3: 
	0: 
	1: 

	4: 
	0: 
	1: 

	5: 
	0: 
	1: 

	6: 
	0: 
	1: 

	7: 
	0: 
	1: 

	8: 
	0: 
	1: 


	Zaškrtávací pole3: Off
	Zaškrtávací pole4: Off
	Zaškrtávací pole5: Off
	Zaškrtávací pole6: Off
	Zaškrtávací pole7: Off
	Zaškrtávací pole8: Off
	Zaškrtávací pole9: Off
	Zaškrtávací pole10: Off
	Zaškrtávací pole11: Off


