Pre čitateľov tvoríme tituly,
pre vaše podnikanie príležitosti

Cenník inzercie

2022

Bezpochyby najznámejší a najpredávanejší titul v oblasti nákladnej dopravy vychádza už od roku
1991. Na príprave tohto česko-slovenského mesačníka sa podieľa vysoko odborný tým redaktorov
a stálych spolupracovníkov, vrátane profesionálnych vodičov, ktorí do testov prinášajú mimoriadne
reálny pohľad. Exkluzívna licencia na celý obsah nemeckého časopisu Trucker. Unikátne supertesty
a porovnávacie testy nákladných vozidiel. Trucker je ako jediný časopis o doprave je zaradený
do auditu ABC (www.abccr.cz), teda nezávislého overovania predaného nákladu.
CENY INZERCIE (Ceny v EUR)
Rozmer (časť strany)

ZĽAVY
cena 4 farby

Opakovanie inzerátu:

2/1

4 780

3–5x

1/1

2 800

6–8x

9%

2/3

2 100

9–11x

15 %

1/2

1 700

12–15x

17 %

1/3

1 130

16–viackrát

20 %

1/4

940

OBÁLKA ČASOPISU (Ceny v EUR)

6%

PRÍPLATKY

2. strana obálky

4 200

Umiestnenie podľa požiadaviek

10 %

3. strana obálky

4 200

Atypický formát

10 %

4. strana obálky

5 600

Formáty menšie ako 1/1 na spadávku

10 %

Poznámka

PLAGÁT (Ceny v EUR)
Plagát jednostranný (všitý v strede časopisu)

3 900

Plagát obojstranný (všitý v strede časopisu)

6 600

Motív podlieha schváleniu vydavateľa.

Všetky ceny sú v € bez DPH a obsahujú štandardné grafické spracovanie. Inzercia je fakturovaná z ČR v EUR a hradí
sa na účet v SR.

platba, storno poplatky

VKLADANÉ PRÍLOHY

Splatnosť daňových dokladov je 14 dní od dátumu
vystavenia, pri prekročení doby splatnosti je vydavateľstvom účtované penále vo výške 0,3 % z fakturovanej
ceny za každý deň omeškania. Pokiaľ zadávateľ inzercie
stornuje inzerciu do dátumu uzávierky inzercie, neplatí
žiadne storno poplatky. Po uvedenom termíne hradí
100 % ceny inzerátu. Stornovať inzerciu je možné výlučne písomnou formou. Prípadné vady uverejneného
inzerátu je možné reklamovať výhradne písomne do 10
dní po expedícii inezrátu. V prípade storna má zhotoviteľ právo požadovať vrátenie zliav za opakovanie alebo
finančný objem, na ktoré zadávateľ stornovaním stratil
právo. Zadávateľ je povinný požadovanú zľavu zhotoviteľovi zaplatiť.

Voľne vložené: veľkosť max. 210 x 297 mm.
Tlač príloh zabezpečuje zákazník. Na tlač letákov za výhodné
ceny vyhotový vydavateľ kalkuláciu na vyžiadanie. Pozn.: Na
prílohy sa nevzťahujú žiadne zľavy ani agentúrne provízie.
Formát prílohy

Vloženie do
celého nákladu

Výber adries
(podľa počtu alebo
predplatiteľov)

do veľkosti A4

0,09 €

0,20 €

dvojstrana A4

0,02 €

0,30 €

(rozdiel poštovného zapríčinený prípadným zvýšením
hmotnosti hradí zákazník)

