Cenník inzercie na stránkach www.avizo.sk
platný od 10. 9. 2018
ceny sú uvádzané bez DPH

Maximálna rotácia

Cena za
1 mesiac

50 kB

1:2

600,00 €

1000×100 (728x90)

75 kB

1:2

600,00 €

1000×200 (728x200)

75 kB

1:2

750,00 €

50 kB

1:2

600,00 €

Umiestnenie

Rozmer v px
(šírka × výška)

Square

hlavná stránka a podstránky

300×300

Megaboard (Leaderboard)

hlavná stránka a podstránky

Screen (Leaderboard double)

hlavná stránka a podstránky

Skyscraper

hlavná stránka a podstránky

Štandardné formáty

150×600

Dátový limit

Textové formáty
Prednostný výpis
(logo / obrázok + nadpis + popis + príp. cena)
Pozícia je formátovaná tak ako ostatné inzeráty,
len je podfarbená.

Komerčný profil zamestávateľa

listing kategórií (vždy
prvá v zozname, nad
ostatnými inzerátmi)

obrázok - 200×150
nadpis - 50 znakov
popis - 300 znakov

voľné miesta
(Volnemiesta.pravda.sk
A Avizo.sk

P E R E X, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, DIČ: 2020459144, IČ DPH: SK 2020459144
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IBAN SK90 0900 0000 0051 4353 2023, SWIFT GIBASKBX
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vl. č. 62/B
www.perex.sk

50 kB

bez rotácie

200,00 €

600,00 €
Cena za 3 mesiace
(max. 15 inzerátov
za 1 mesiac)

Technické a obchodné podmienky uverejnenia inzercie
platné od 10. 9. 2018

Príplatky a zľavy
Prekročenie dátového limitu: Príplatok 10% za každých začatých 10 kB naviac oproti kapacite uvedenej pri vybranom formáte.
Targeting: Na podstránkach je možné cielenie podľa výberu na rubriky a podrubriky. V AUTO-MOTO – osobné autá cielenie aj na značku auta.
Zľavy z cenníkových cien pre jednotlivé objednávky priamych klientov (agentúrnu províziu poskytujeme na základe uzatvorenej zmluvy).

Technické a obchodné podmienky
Flash: Funkčný parameter „wmode“ musí byť nastavený na hodnotu „transparent“. V položke GET URL treba vpísať „clickthru“ a zaškrtnúť „expresion“ pri „clickthru“.
Cieľové stránky sa nesmú otvárať v novom okne, správne nastavenie je TARGET=_TOP. Detailné technické podmienky sú dostupné na vyžiadanie.
Objednávky: Inzercia sa prijíma výhradne na základe objednávky, prípadne na základe uzavretej zmluvy.
Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre fakturáciu:
- obchodné meno a sídlo objednávateľa, fakturačná adresa
- IČO, IČ DPH, bankové spojenie, meno zodpovednej osoby
- presná špecifikácia a opis objednávanej služby
Objednávka musí byť doručená v písomnej forme, a to pošou, faxom, osobne alebo elektronickou poštou.
Objednaním reklamy akceptuje zadávateľ Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti P E R E X , a. s. uverejnené na stránkach www.avizo.sk/info/vseobecne-obchodne-podmienky
Dodávka podkladov: Objednávateľ reklamnej kampane je zodpovedný za včasné a bezchybné dodanie podkladov do on-line obchodného oddelenia P E R E X , a. s., tzn. najmenej tri pracovné dni pre
začiatkom reklamnej kampane. V prípade, ak objednávateľ tieto podklady nedodá včas, P E R E X , a. s. negarantuje správne a včasné zadanie reklamnej kampane.
Právo odmietnuť inzerát: P E R E X , a. s., si vyhradzuje právo neprijať objednávku na reklamnú kampaň od objednávateľa, ktorý mu dlhuje finančné prostriedky za už uverejnenú inzerciu.
Prevádzkovateľ má právo odmietnuť reklamnú kampaň s okamžitou platnosťou v prípadoch, že je reklama v rozpore s platnými zákonmi SR, ohrozuje dobré mravy a môže vážnym spôsobom narušiť
verejný poriadok, obsahuje posolstvo už existujúceho klienta, reklama nezodpovedá technickým špecifikáciam.
Storno poplatky: 10 – 7 dní = 50%, 6 – 0 = 100% (čas pred započatím kampane, storno z ceny objednávky).

P E R E X, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, DIČ: 2020459144, IČ DPH: SK 2020459144
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IBAN SK90 0900 0000 0051 4353 2023, SWIFT GIBASKBX
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vl. č. 62/B
www.perex.sk
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Prednostny vypis

logo I obrazok + nadpis +popis
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TOP

8900(

prNJ.)m � �ro sxt2 8 ud r 2007/10 m.axV')ba\"t .:x.i. ut>.tgy• .a5 dJtstl
3�m nad�ve . .wrvo. ctn!t31. ,lb$ ttP, voe. w. tC.t<l$ _@roe_ $tl\l:Ot�l<u
Vpnt\l ti Slltint OknO. ki!nl:4,)(1,) lfflOOIIQtt, ltffl90fflll. SUt!ny
�.ti �tr.oevaM' ztta4JJ...Jxet oknj t6nov.anf,<13t<1ov'] stnzo,. ra<l,o s cd
.__,......____-_. G.ti\U\C.t P\'to).. OlOSlOIS
R♦n.1uhK.1.n9001.216VO;uh

2600(

O()()('y �.... mtl..tbl:.) l)b$ ' xe-nooy, ;)� VO(hta. a.t� i»tne. l)rba9)'
oktnnt. a1c1rm k.llma:aaoa e1e-k111<ke
zrka<lta titJCtrut �ta $$. 82000.
,
2SOO. Pfed,aJ renau:i. k.ltlgoo btnz n, kOmOl. 5. manujl, pla\-'t<'-)' mJwl.H
fei\3Ulk3noc>01216VOM4. 11$8
Pbve<k)'J.ca:ul.U Pree,� 060S201S
Pr♦d.!im turbo n,1 AUDI A6 2.7TDI .13,0TDI

150(

dOb(y s.tav, st.eboma. 2700, 1)2. 200000, 1$0. pct<laj.. aoo1 a6 avan t . <l,esd,
kom()( 5. manuil �� kt;)j. prt<l!m tufbO n;, auo, 36 2.7tdl.)l 3,()(0I.200&.
0903658$$1. pctcJJm l)OUtiVJl'le MOOn3 aue11M 2.7tol3 3.0:di v ooorom
sta\>e \ltlodf'lepre moto(y s k6c:lom bpp bsg
Kollc.k ,jltol �a:, 06°'5201S
Pt♦<Um turbo n,1 AUDI A6 2,7101 ,1, 3 ,0101

180(

180. pe-t<J.)j. auoi. aG:ivatK �n�.�t<J6.mturDOnaauc:ia$2.7Wia 3.!X�
0903,8.58851 pct<lim pou!ivant n..oo na aU<li a6 2. 7t<lia 3.0:dt vdobrom
stavt- \1'10d�pre motocy $ !<6e!offl D9P c:,,s.g3$b Dkll cO) •D

"'

"'

I,

INFINITI

<

AU:o-Moto 0sotJnt a�

SlotttfllkO Pr� 060S20tS

,,,

s
..o

0 Pnd.,t' lnz«M

osobne auta

Typlnitrdt

Rtflaul

■ &i=i&bl

�vkiztf:tloch

,,
,,,
'"
'"
'"

Pr♦d.!im AUDI AG Av�nt 2.7TDl,r.v.200$v TOP STAVE

12 700(

100% $UV.� meQhl,l_ tnttab-lJ, �;)t naotni.> tefflpoM.>t .lbS esp.
11m,ovtcy. art>ag spolUJaZ«.a. awi»g vooie a art>aO',' botot. a-tbagy oktnnt
mt<h-3nxkt' z.at>e�tnlt" wnobllltf. p.atJbny pol:1.K N"S)alfl'Y S')'sU"m.
kWl'l.ltdcl.) t'Cklfl():f Vk,ldl,) V)·tloeva.nt sed.ld� i6novafle $kJ..l tltktn0:.4
Koike �ail 060$ :01S
15000(
Pr-♦d.!imRAV4
100% st.1v.stnebofn! abS e-sp, hmmio.)', ;J;k'b.J,g �J;);Zdca .-�Ng voc:ia,
a�· t>Otfte. lmOOill.tr. aurm.p..,tJDnj potn.K. liffl31q:icsi. etektneke'
zr�L.1 tlotktfi:k.e st<1�13 (6novant sKU tlettl'IC:ke ow. c tntr3tne

