Reklamní ceník Dopravního podniku města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
platný od: 1. 2. 2017

AUTOBUSY
typu: Karosa B 941; Karosa B 932; Citybus ; Citelis; Urbanway; Tedom 123G; Tedom K23G, SOR BN 12
– k dispozici je 97 autobusů pro Liberec a 6 autobusů pro Jablonec nad Nisou

CELOVOZOVÁ REKLAMA NA AUTOBUSU
Ceny – pronájem reklamní plochy:
Na 1 rok
Na 2 roky
Na 3 roky
každý další rok
cena za instalaci polepu
cena za odstranění polepu

110.000 Kč
170.000 Kč
225.000 Kč
65.000 Kč
12.000 Kč
10.000 Kč

orientační cena za výrobu reklamy:
celopolep bez oken - výřezová folie
40 000

Kč
60 000 Kč

celopolep včetně oken
cena výroby závisí na motivu, materiálu i provedení, doporučujeme individuální
kalkulaci
Na skla lze použít jen atestovanou děrovanou okenní folii! (včetně atestu na
nouzové východy) Nutno respektovat prostor pro umístění samolepek
dopravce!

Ceny jsou bez DPH

SAMOLEPKA NA BOKU AUTOBUSU V ŠÍŘCE TŘÍ OKEN

(cca 450 x 230 cm)

Ceny – pronájem reklamní plochy:
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
4 měsíce
5 měsíců
6 měsíců

7.500 Kč
14.420 Kč
20.800 Kč
26.690 Kč
32.120 Kč
37.130 Kč

7 měsíců
8 měsíců
9 měsíců
10 měsíců
11 měsíců
12 měsíců

41.750 Kč
46.020 Kč
49.950 Kč
53.580 Kč
56.930 Kč
60.050 Kč

Nad 12 měsíců je cena za jeden měsíc 5.000 Kč
cena za instalaci polepu: 2.000 Kč
cena za odstranění polepu: 1. 000 Kč
orientační cena za výrobu reklamy: 10.000 Kč
Na skla lze použít jen atestovanou děrovanou okenní folii! Včetně atestu na
nouzové východy.

Ceny jsou bez DPH
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SAMOLEPKA NA BOKU AUTOBUSU V ŠÍŘCE JEDNOHO OKNA (cca 140 x 230/187 cm)
Ceny – pronájem reklamní plochy:
1 plocha (1měsíc)

2.800 Kč

(každý 1 měsíc za 2.800 Kč, 1-6 měsíců)
1 plocha (7 měsíců)
(každý 1 měsíc za 2.650 Kč,
18.550 Kč
7-12 měsíců)
1 plocha (12 měsíců)

30.000 Kč

nad 12 měsíců každý měsíc za 2.500 Kč
Na skla lze použít jen atestovanou děrovanou okenní folii!
Včetně atestu na nouzové východy.

cena za instalaci polepu: 800 Kč
cena za odstranění polepu: 500 Kč

orientační cena za výrobu reklamy: 3.000 Kč
Ceny jsou bez DPH

SAMOLEPKA o rozměru 220 x 60 cm NA BOKU AUTOBUSU
Ceny – pronájem reklamní plochy :
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
4 měsíce
5 měsíců
6 měsíců
7 měsíců
8 měsíců
9 měsíců

2.640 Kč
4.752 Kč
6.336 Kč
7.920 Kč
9.240 Kč
10.296 Kč
11.781 Kč
13.200 Kč
14.553 Kč

10 měsíců
11 měsíců
12 měsíců
13 měsíců
14 měsíců
15 měsíců
16 měsíců
17 měsíců
18 měsíců

15.840 Kč
17.061 Kč
18.216 Kč
19.305 Kč
20.328 Kč
21.285 Kč
22.176 Kč
23.001 Kč
23.760 Kč

(Cena za 1 m2/1 měsíc = 2.000 Kč + DPH)

cena za instalaci polepu: 200 Kč
cena za odstranění polepu: 200 Kč
orientační cena za výrobu reklamy: 500 Kč
Ceny jsou bez DPH
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SAMOLEPKA NA DVEŘÍCH AUTOBUSU
Ceny – pronájem reklamní plochy:
1 plocha (1měsíc)

2.800 Kč

(každý 1 měsíc za 2.800 Kč: 1-6 měsíců)
1 plocha (7 měsíců)
(každý 1 měsíc za 2.650 Kč:
7-12 měsíců)

18.550 Kč
1 plocha (12 měsíců)

(každý měsíc za 2.500 Kč: nad 12 měsíců)
30.000 Kč
cena za instalaci polepu: 800 Kč
cena za odstranění polepu: 500 Kč

orientační cena za výrobu reklamy: 3.000 Kč
Na skla lze použít jen atestovanou děrovanou okenní folii!
Nutno respektovat prostor pro umístění samolepek dopravce!

Ceny jsou bez DPH

SAMOLEPKA NA ZADNÍM ČELE AUTOBUSU
Ceny – pronájem reklamní plochy:
SOR BN 12

3.300 Kč/1 měsíc

jedná se o polep zadního skla i karoserie
TEDOM

3.500 Kč/1 měsíc

jedná se o polep zadního skla i karoserie
Na skla lze použít jen atestovanou děrovanou okenní folii!

cena za instalaci polepu: 800 Kč (s bočními oblinami 1.300 Kč)
cena za odstranění polepu: 500 Kč (s bočními oblinami 800
Kč)

orientační cena za výrobu reklamy:
6.100 Kč pro SOR BN 12 a 4.500 Kč pro TEDOM
Ceny jsou bez DPH
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SAMOLEPKA NA ZADNÍM SKLE AUTOBUSU
Ceny – pronájem reklamní plochy:
SOR BN 12

1.800 Kč/1 měsíc

jedná se o polep zadního skla o rozměru 200 x 70 cm
TEDOM

1.700 Kč/1 měsíc

jedná se o polep zadního skla o rozměru 134-128 x 68 cm
Na skla lze použít jen atestovanou děrovanou okenní folii!

cena za instalaci polepu: 300 Kč
cena za odstranění polepu: 200 Kč

orientační cena za výrobu reklamy:
3.000 Kč pro SOR BN 12 a 2.000 Kč pro TEDOM
Ceny jsou bez DPH

SAMOLEPKA o rozměru 110 x 79 cm NA ZADNÍ KAROSERII AUTOBUSU
Ceny – pronájem reklamní plochy:
1 plocha (1měsíc)

1.700 Kč

(každý 1 měsíc za 1.700 Kč: 1-6 měsíců)
1 plocha (7 měsíců)
(každý 1 měsíc za 1.600 Kč:
11.200 Kč
7-12 měsíců)
1 plocha (12 měsíců)
(každý měsíc za 1.500 Kč: nad 12 měsíců)
18.000 Kč
cena za instalaci polepu: 200 Kč
cena za odstranění polepu: 200 Kč

orientační cena za výrobu reklamy: 500 Kč
Ceny jsou bez DPH
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TRAMVAJE
CELOVOZOVÁ REKLAMA NA TRAMVAJI
typu: EVO2; T2R; T3; T3m; T3M.04; T3R.PV; T3RPLF; T3R.SLF, k dispozici je 60 tramvajových vozů

Ceny – pronájem reklamní plochy: 1 Tramvaj
Na 1 rok

115.000 Kč

Na 2 roky

200.000 Kč

Na 3 roky

270.000 Kč

každý další rok:

70.000 Kč

Ceny – pronájem reklamní plochy: 2 Tramvaje
Na 1 rok

190.000 Kč

Na 2 roky

350.000 Kč

Na 3 roky

495.000 Kč

každý další rok:
145.000 Kč
orientační cena za výrobu reklamy 1 tramvaj:
bez oken: 40.000 Kč, včetně oken: 60.000 Kč; závisí na motivu,
materiálu, provedení – doporučujeme individuální kalkulaci
cena za instalaci polepu
na jednu tramvaj:
cena za odstranění
polepu na jednu
tramvaj:

12.000 Kč

10.000 Kč

Nutno respektovat prostor pro umístění samolepek dopravce!
Ceny jsou bez DPH

CELOPÁSOVÁ REKLAMA NA TRAMVAJI
Ceny – pronájem reklamní plochy: 1 Tramvaj
Na 6 měsíců

55.000 Kč

Na 1 rok

95.000 Kč

každých dalších 6 měsíců:

45.000 Kč

Ceny – pronájem reklamní plochy: 2 Tramvaje
Na 6 měsíců

87.500 Kč

Na 1 rok

150.000 Kč

každých dalších 6 měsíců:

70.000 Kč

orientační cena za výrobu reklamy 1 tramvaj:
9.600 Kč bez pruhu a 12.480 Kč s pruhem nad okny
cena za instalaci polepu na
jednu tramvaj :
cena za odstranění polepu na
jednu tramvaj:

7.000 Kč
(bez horního pruhu 5.000 Kč)

7.000 Kč
(bez horního pruhu 5.000 Kč)

Nutno respektovat prostor pro umístění samolepek
dopravce!
Ceny jsou bez DPH
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SAMOLEPKA NA BOKU TRAMVAJE V ŠÍŘCE TŘÍ OKEN
Ceny – pronájem reklamní plochy:
1 měsíc
7.500 Kč
7 měsíců
41.750 Kč
2 měsíce
14.420 Kč
8 měsíců
46.020 Kč
3 měsíce
20.800 Kč
9 měsíců
49.950 Kč
4 měsíce
26.690 Kč
10 měsíců
53.580 Kč
5 měsíců
32.120 Kč
11 měsíců
56.930 Kč
6 měsíců
37.130 Kč
12 měsíců
60.050 Kč
Nad 12 měsíců je cena za jeden měsíc 5.000 Kč
cena za instalaci polepu: 2.000 Kč
cena za odstranění polepu: 1.000 Kč

orientační cena za výrobu reklamy: 7.500 Kč
Na skla lze použít jen atestovanou děrovanou okenní folii!

Ceny jsou bez DPH

SAMOLEPKA NA BOKU TRAMVAJE V ŠÍŘCE JEDNOHO OKNA
Ceny – pronájem reklamní plochy:
1 plocha (1měsíc)

2.800 Kč

(každý 1 měsíc za 2.800 Kč: 1-6 měsíců)
1 plocha (7 měsíců)
(každý 1 měsíc za 2.650 Kč: 7-12
18.550 Kč
měsíců)
1 plocha (12 měsíců)
(každý měsíc za 2.500- Kč nad 12 měsíců)

30.000 Kč

Na skla lze použít jen atestovanou děrovanou okenní folii!

cena za instalaci polepu: 800 Kč
cena za odstranění polepu: 500 Kč

orientační cena za výrobu reklamy: 2.500 Kč
Ceny jsou bez DPH
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SAMOLEPKA o rozměru 220 x 60 cm NA BOKU TRAMVAJE
Ceny – pronájem reklamní plochy :
1 měsíc

2.640 Kč

10 měsíců

15.840 Kč

2 měsíce

4.752 Kč

11 měsíců

17.061 Kč

3 měsíce

6.336 Kč

12 měsíců

18.216 Kč

4 měsíce

7.920 Kč

13 měsíců

19.305 Kč

5 měsíců

9.240 Kč

14 měsíců

20.328 Kč

6 měsíců

10.296 Kč

15 měsíců

21.285 Kč

7 měsíců

11.781 Kč

16 měsíců

22.176 Kč

8 měsíců

13.200 Kč

17 měsíců

23.001 Kč

9 měsíců

14.553 Kč

18 měsíců

23.760 Kč

(Cena za 1 m2 / 1 měsíc = 2.000 Kč + DPH)

cena za instalaci polepu: 200 Kč
cena za odstranění polepu: 200 Kč

orientační cena za výrobu reklamy: 500 Kč
Ceny jsou bez DPH

OSTATNÍ
REKLAMNÍ VITRÍNY NA TERMINÁLU MHD ve Fügnerově ulici
Ceny – pronájem reklamní plochy šířka 174 x výška 122 cm:
1 měsíc

1.400 Kč
každý 1 měsíc za 1.400 Kč, 1-6 měsíců

7 měsíců

9.100 Kč

každý 1 měsíc za 1.300 Kč , 7-11 měsíců
12 měsíců včetně

14.400 Kč

každý měsíc za 1.200Kč, nad 12 měsíců včetně

instalaci a odstranění si zajišťuje zákazník,
pokud zajišťuje DPMLJ je cena: 200 Kč
orientační cena za výrobu reklamy: 500 Kč
Ceny jsou bez DPH
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REKLAMNÍ PLOCHY V ČEKÁRNÁCH MHD
Ceny – pronájem reklamní plochy šířka 118,5 x výška 174
cm:
1 měsíc

2.900 Kč

2 měsíce

5.220 Kč

(2.610 Kč/měsíc)

3 měsíce

6.960 Kč

(2.230 Kč/měsíc) 3-5 měsíců

6 měsíců

11.310 Kč (1.885 Kč/měsíc) 6-11
měsíců

12 měsíců

19.140 Kč (1.595 Kč/měsíc) 12 a více
měs.

cena za instalaci a odstranění City Lightu: 300 Kč
orientační cena za výrobu reklamy: 500 Kč
Ceny jsou bez DPH

LETÁKOVÁ REKLAMA VE VOZIDLECH MHD LIBEREC
Ceny za pronájem reklamní plochy pro
letáky:
1 x A4/1 den na výšku

2,50 Kč

1 xA3 /1 den na šířku

4,50 Kč

Instalace a odstranění 1
ks letáku
Expresní instalace 1 ks
letáku
(možné zajistit pouze při plném

4,20 Kč

10 Kč

počtu letáků)

Letáky lze umístit do 60 tramvají a 90 autobusů.
Instalace ze soboty na neděli, první reklamní den neděle
(minimální doba provozování je 7 dní, dále pak násobky
7)

Platba při předání letáků nebo na zálohovou
fakturu předem.
Letáky musí být předány do čtvrtka do 12.00 hod.
Na spodní straně letáků doporučujeme ponechat
1,5 cm volný pruh.
Ceny jsou bez DPH
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REKLAMNÍ DRŽADLA VE VOZIDLECH MHD LIBEREC
Ceny za pronájem reklamní plochy
v držadlech:
Pronájem 1 strany
držadla

3 Kč/ks/den

Pronájem 2 stran držadla

6 Kč/ks/den

AKCE! regionální cena:
2.000 Kč/100ks/14 dní
100 kusů držátek na 14 dní:

Instal. a odstr. reklam.
kartičky

6 Kč/kus

Objednat lze pouze obě strany držadla
současně, doba užívání je min. 2 týdny a
jejich násobky.
Minimální objednaný počet je 100 ks letáčků

Provedení: průhledné plastové držadlo, do
kterého je umístěna kartička o rozměru
126 x 70mm
(obě strany =140 x 126 mm)
Ideální gramáž papíru je 180 – 200g/m2
Kartičky do držadel musí být předány do čtvrtka
12 hodin před termínem zahájením kampaně.
Instalace ze soboty na neděli, první reklamní den
je neděle.
Ceny jsou bez DPH

Informační systém na trakčních sloupech – NAVIGAČNÍ SMĚRNÍK
Cena reklamy:
Navigační směrník

250 Kč/ks/měsíc

Instalace a odstranění

v režii klienta

Instalaci si provádí klient sám.
K dlouhodobému umístění směrníků je nutné
povolení DPMLJ, a.s., schválení od odboru
dopravy SML a povolení od PČR

orientační cena za výrobu reklamy: 1.500–2.000
Kč
Rozměr směrníku je 20 x 100 cm
Ceny jsou bez DPH
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Informační systém na trakčních sloupech – LAMPOSTERY
Cena reklamy:
Jednostranný lamposter

16,50 Kč/ks/den

Oboustranný lamposter

18,50 Kč/ks/den
v režii klienta

Instalace a odstranění

Instalaci si provádí klient sám.
K dlouhodobému umístění lamposterů
je nutné povolení DPMLJ, a.s., schválení od odboru
dopravy SML a povolení od PČR

orientační cena za výrobu: 2.000-3.500 Kč
Maximální rozměr lamposteru je 70 x 100 cm
Ceny jsou bez DPH

Reklamní plocha v lavičkách na zastávkách MHD v Liberci
Ceny – pronájem reklamní plochy:
rozměr reklamní plochy v
opěradle lavičky:

150 x 50 cm

Cena za pronájem
reklamní plochy 1 měsíc:

1.200 Kč/ks

cena za instalaci reklamy:

100 Kč

cena za odstranění
reklamy:i

100 Kč

doba užívání je minimálně 1 měsíc

Provedení: reklamní plocha v opěradle
lavičky o rozměru 150 x 50 cm, krytá
průhledným plastem a kovovým rámem
orientační cena za výrobu reklamy: 300 Kč
.
Ceny jsou bez DPH
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REKLAMA NA JÍZDENKÁCH MHD
informace k reklamnímu potisku na zadní
stranu jízdenky:
minimální množství pro jednu reklamní kampaň je
500 000 kusů
rozměr jízdenky je 80x51 mm
přičemž plocha pro tisk reklamy je 65x51 mm
spodní okraj do výše 15 mm musí z provozních důvodů
zůstat čistý
cena potisku zadní strany jízdenky reklamou v jedné
barvě je 0,06 Kč + DPH / kus
cena potisku zadní strany jízdenky reklamou ve dvou
barvách je 0,09 Kč + DPH / kus
reklama se tiskne na základní typ jízdenky přestupné
v hodnotě 20 Kč
reklama se tiskne na jízdenku 1 x ročně (začátkem
roku)
podklady pro tisk je potřeba dodat do konce měsíce
listopadu

Ceny jsou bez DPH

REKLAMA NA HISTORICKÉ TRAMVAJI A PRONÁJEM HISTORICKÉ
TRAMVAJE
Ceny pronájem reklamní plochy za 1
den:
Střešní reklama (oba boky)

1.000 Kč

Reklama pod okny (oba boky)
Přes celé boky (oba boky)
*provoz bez cestujících

3.500 Kč
5.000 Kč

Vůz na rozchodu kolejí 1000 mm může být
provozován v úseku Lidové Sady – Viadukt nebo
mimo dopravní špičku na trati Liberec – Jablonec
nad Nisou
Cena pronájmu vozu na 1 hodinu
3.000 Kč
Reklama je provozována pouze s reklamními
jízdami, samostatně se neprovozuje.

více info:
http://www.dpmlj.cz/historie/pronajem-historickehovozidla/
Ceny jsou bez DPH

*) Výroba reklamy – ceny za výrobu reklamy jsou pouze orientační. Vždy záleží na typu materiálu, na způsobu
provedení, zda se jedná o výřez, tisk, laminaci… DPMLJ, a. s. může zprostředkovat pouze kontakty, výrobu ve
vlastní režii nezajišťuje.
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Obchodní podmínky:
1. Výše uvedené formy reklamy budou provozovány na pravidelných linkách DPMLJ, a.s..

2.

Nájemce v plném rozsahu odpovídá za zpracování a obsahové provedení reklamy, zejména pokud jde
o grafický motiv reklamy včetně veškerých údajů v ní uvedených a za právní přípustnost této reklamy
především z hlediska jejího souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění i
s dalšími obecně závaznými právními předpisy týkajícími se soutěžního práva, autorských práv, práva
ochranných známek, práva na označení původu zboží, práva o patentech a chráněných vzorech, práva
na ochranu osobnosti apod.

3.

Nájemce se zavazuje odškodnit pronajímatele v souvislosti s veškerými nároky jakékoli povahy
uplatňovanými třetími osobami vůči pronajímateli v důsledku pronájmu reklamní plochy na majetku
pronajímatele, především pak nároky uplatňovanými v souvislosti s právem autorským a právy s ním
souvisejícími, právy průmyslovými a právy na označení původu a jakýmikoli dalšími právy, jakož i
veškerými dalšími náklady, které vzniknou pronajímateli v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob
ve smyslu tohoto článku.

4. Nájemce bere na vědomí skutečnosti, že všechny venkovní folie jsou ovlivňovány počasím, které mění
jejich mechanické chemické vlastnosti a po čase se začnou odlepovat, nebo trhat. Nastane-li v
budoucnu tato skutečnost, pronajímatel o ní bude neprodleně informoval nájemce a současně ho vyzve
k opravě reklamy. Nájemce je povinen reklamu na své náklady opravit.

5. Pronajímatel se zavazuje udržovat uvedené dopravní prostředky, na kterých je reklama umístěna, v
náležité čistotě, která je pro pronajímatele dostupná. Poklesne-li venkovní teplota pod 3˚C nedochází k
mytí vozů.

6. Dojde-li v průběhu trvání reklamní smlouvy k dopravní nehodě, nebo k jiné škodě způsobené třetí
osobou (vandalismus), při které bude reklama poškozena, provede pronajímatel bezodkladně opravu
reklamy na vlastní náklady, případně bude nájemce po opravě vozu pronajímatelem vyzván k dodání
opravných materiálů nebo uvedení reklamy do původního stavu za úhradu. O dobu opravy vozu se
smlouva automaticky prodlužuje, nebo po vzájemné dohodě smluvních stran bude vystaven dobropis a
pronajímatel vrátí nájemci ekvivalentní částku za neuskutečněné provozování reklamy (odstávka vozu
musí být delší než 1 měsíc). Dobropis bude vystaven na konci trvání reklamní smlouvy.

7. Pronajímatel se zavazuje vzhledem ke svým provozním podmínkám provozovat vozy na linkách po
dobu minimálně 60 % kalendářních dnů za období trvání této smlouvy. V případě mechanické závady
vozu, která bude delší než 1 měsíc platí, shodné ustanovení jako v bodě 4.

8. Nájemce bere na vědomí , že pronajímatel je ve smyslu Silničního zákona, povinen označit každé své
vozidlo, obchodním jménem a dalšími zákonnými nebo provozními informacemi (číslo vozu, logo apod.).
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9. V případě, že si nájemce vyžádá během období trvání reklamní smlouvy změnu reklamního polepu na
voze, je povinen požádat pronajímatele minimálně ve lhůtě 7 dní předem o odstávku vozu. V případě, že
o tuto odstávku nepožádá v této lhůtě, je pronajímatel oprávněn nájemci v případě odstávky účtovat
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč .

10. Nájemce bere na vědomí, že předmětem reklamních smluv jsou jak plechové části vozu, tak i boční
polepy skel, ty však musí být z průhledné okenní folie – nelze použít běžné výřezové fólie.Všechny
reklamní plochy, které pronajímatel provozuje jsou určeny pro výřezové vynilové folie s NON PERM
lepidlem, na polep oken musí být použita speciální děrovaná fólie s atestem. Jiné typy reklam nejsou
vhodné a pronajímatel za jejich obnovu nezodpovídá. Nájemce bere na vědomí, že pokud použije jiný
typ reklamy, tak pouze na vlastní zodpovědnost a veškeré budoucí náklady na opravu reklamy si bude
hradit sám.

11. Nájemce má též zodpovědnost za použité fólie, které nechá vyrobit ve vlastní režii u firem, které
pronajímatel nedoporučil. Pokud po použití takových fólií dojde k poškození laku vozidla, je nájemce
povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu, tj. uhradit mu částku vynaloženou za opravu laku
popřípadě mu uhradit další náklady, které v souvislosti s tímto poškozením pronajímateli vznikly.
Poškození musí být fotograficky zdokumentováno.

12. Nájemce bere na vědomí, že předmětem reklamních smluv na tramvajových vozech jsou pouze
plechové části vozů, na autobusech lze aplikovat okenní grafiku, po odsouhlasení pronajímatelem.

13. Nájemce se zavazuje, že reklama nebude propagovat zakázaná politická hnutí, ideologie nebo
pornografii, nebude poškozovat dobré jméno nebo zájmy pronajímatele a nebude se příčit místní
úpravě a zvyklostem. Dále, že reklama bude v souladu s dobrými mravy a zákonem o hospodářské
soutěži mezi podniky a podnikateli.

14. Jakákoli reklama politických stran a hnutí, volební kampaně a jiné podobné akce, podléhají
odsouhlasení pronajímatele.

15. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo reklamní plnění, pokud nebude
souhlasit s obsahem kampaně. Z tohoto důvodu si pronajímatel vyhrazuje právo odsouhlasit grafický
návrh a obsah kampaně předem.

16. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní kampaň nebo reklamní plnění, které jsou totožné
s jeho předmětem podnikání.

17. Reklamním agenturám může být poskytnut až 15% rabat z provozování reklamy (podmínkou je
živnostenský list na reklamní činnost).

18. Při reklamní kampani kratší než 3 měsíce a nižší než 20.000 Kč, je požadována platba předem,
nejpozději s počátkem reklamní kampaně.
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19. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH !

Kontakty na oddělení reklamy:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 372, datum zápisu 1.4.1993.
Adresa: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975
Banka: KB Liberec
č.ú.: 4306-461/0100
Kontaktní osoby:
Telefon:

Věra Neradová
485 344 111

485 344 138

Mobil:
Fax:

485 105 426

e-mail:

reklama@dpmlj.cz
vera.neradova@dpmlj.cz
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