Podmínky výlepu plakátů v Železném Brodě – platné od května 2019
Výlepovou službu zajišťuje Turistické informační centrum Železný Brod.
adresa: Turistické informační centrum Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
tel. č.: 483 333 999, mob.: 778 527 000
e-mail: info@zelbrod.cz
Otevírací doba:
říjen–duben: po/pá 9–12 a 12.30–16 hodin
so 9–12 hodin

květen–září: po/pá 9–12 a 12.30–17 hodin
so 9–12 hodin

Plakáty lze donést osobně nebo poslat poštou.
Do objednávky uvádějte:
Fakturační adresu, IČO, kontakty (tel. č., e-mail) a termín výlepu
Systém výlepu: (s platností od května 2019)
*pouze jeden den v týdnu = pondělí – vždy všechny plk. budou z plakátnice odstraněny a nové vylepeny –
potřebujete-li výlep na více týdnů – je nutné dodat více ks plakátů
*lepí se pouze plk. dodané k pátku předešlého týdne, na pozdě dodané plk. není brán zřetel
Přijímáme na jeden týden maximálně: 4 ks plakátů vel. A2 a větších (A1, A0) nebo 6 ks plakátů vel. A3 a
menších (A4, A5)
Aktuální ceník platný do 31. 8. 2019
formát A2 a větší = 4 Kč vč. DPH / ks / den
formát A3 a menší = 2 Kč vč. DPH / ks / den
expresní výlep mimo výlepové dny = 100 %
Ceník platný od 1. 9. 2019
formát A2 a větší = 6 Kč vč. DPH / ks / den
formát A3 a menší = 3 Kč vč. DPH / ks / den
Výlepové plochy:
velké 4 ks - ul. Slunečná (u Penny marketu), ul. Obr. míru (u DPS), ul. Masarykova (u samoobsluhy), ul.
Masarykova (za Normou)
malé 3 ks - ul. Na Vápence (sídliště), ul. Fr. Balatky (u kostela), ul. Obr. míru (u lávky)
sloup 1 ks - nám. 3. května – pouze pro výlep akcí města ŽB a spádových obcí
Volební plakáty se lepí dle platného ceníku pouze na plakátnice ul. Slunečná (u Penny) a ul. Obr. Míru (DPS) a
to v počtu 2 ks od 1 politické strany.

