Cenník inzercie na stránkach www.avizo.sk
platný od 15. 2. 2016
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)

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: Tatra banka, a.s., Bratislava, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2804 1640, SWIFT: TATRSKBX
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vl. č. 62/B
www.perex.sk

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

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 15. 2. 2016

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).
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