
Dodávateľ/adresa: NIVEL PLUS s.r.o.
Adresa: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Fakturačné údaje: IČO: 35712058, DIČ: 2020218695, IČ DPH: SK2020218695
IBAN: SK93 6500 0000 0000 2056 7530
SWIFT kód: POBNSKBA
Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14140/B

Objednávateľ:

Kampaň/klient:

Fakturačná adresa:

Poštová adresa:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Forma úhrady:

Produkt Číslo vydania Dátum 
uverejnenia

Formát Počet Cenníková cena
bez dph

Zľava Cena po zľave
bez dph/vydanie

Bratislavské noviny

Bratislavské noviny

Bratislavské noviny

Bratislavské noviny

Dátum/podpis s menom/pečiatka (vyplní objednávateľ):

Potvrdenie prijatia objednávky (vyplní dodávateľ):

Dátum vystavenia objednávky:

Finálne inzertné podklady sa prijímajú iba vo formátoch PDF, - kompatibilita Acrobat 5.0 (PDF 1.4) - texty v krivkách. Nastavenie PDF musí byť dodržané – inak 
nie je možné zaručiť, že inzerát bude správne vytlačený. Rozmery inzerátov musia zodpovedať presným cenníkovým formátom v mm. Farebnosť musí byť 
definovaná v CMYK a podklady nesmú obsahovať žiadne priame farby. V prípade určenia farebnosti ICC profilmi, je možné použiť nasledovné: 
ISONewspaper26v4.icc

OBJEDNÁVKA INZERCIE

Záväzne si objednávam uverejnenie inzercie v Bratislavských novinách.

Cenníková cena bez dph:

Spolu po zľavách bez dph:

„Objednávateľ podpisom a odoslaním tejto Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnymi podmienkami uvedenými v dokumente Všeobecné 
obchodné podmienky (VOP) vrátane podmienok Ochrany osobných údajov uvedených v bode 5 VOP, Technickými parametrami inzercie, a súhlasí s nimi. 
Objednávateľ taktiež súhlasí, že plne zodpovedá za obsah a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh na inzerciu.“
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