
 
 

 Ceny inzercie sú uvedené bez DPH / mesiac  
 Využite z avy na opakované inzeráty a lánky public relations.  
 Rozsah a podoba PR lánkov sa odhaduje individuálne. 

 
 
Objednávka inzercie 

 
Obchodné podmienky
1) Objednávka prezentácie 
a) Podpísaná objednávka sa stáva záväznou medzi Objednávate om a Združením VITALITA ( alej len „Dodávate “)  
b) Objednávate  je povinný od dátumu vyplnenia a podpísania objednávky v lehote do 10 dní doda  podklady pre grafické spracovanie 
c) Objednávate  má právo na korektúru grafického návrhu prezentácie. Korektúra prebehne zásadne písomnou formou a poskytnutá je Objednávate ovi zdarma. Pokia  
sa Objednávate  ku grafickému návrhu písomne nevyjadrí, najneskôr do 10 dní od prijatia tohto návrhu, bude tento požadovaný za schválený. 
2) Zmluvné a platobné podmienky 
a) Podpísaná objednávka sa považuje za záväznú, pri om Dodávate  neskúma i podpísaná osoba je oprávnená k potvrdeniu objednávky. 
b) Dodávate  je povinný do 10 dní od prevzatia objednávky vystavi  zálohovú faktúru v zmysle obsahu objednávky. 
c) Dodávate  je povinný do 10 dní od vydania asopisu vystavi  da ový doklad. 
d) Objednávate  je povinný zaplati  zálohovú faktúru v termíne splatnosti. 
e) Z ava za opakovaná prezentácie bude poskytnutá v poslednej zálohovej faktúre. 
f) Ak Objednávate  neuhradí fakturovanú sumu v termíne splatnosti, môže Dodávate  odstúpi  od alšieho plnenia objednávky. 
3) Záruky: 
a) Dodávate  ru í za dohodnuté zverejnenie prezentácie zmysle podmienok objednávky a obsahu dodaných a odsúhlasených podkladov. 
b) Objednávate  zodpovedá za to, že všetky údaje v prezentácii sú pravdivé, bezchybné a nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 
c) Tieto obchodné podmienky sú neoddelite nou sú as ou objednávky podpísanej Objednávate om. Podpisom tejto objednávky Objednávate   vyjadruje svoj súhlas s 

vyššie uvedenými obchodnými podmienkami Dodávate a. Zmeny obchodným podmienok je možné vykona  len písomnou formou. Objednávate  vyhlasuje, že túto 
objednávku vystavil dobrovo ne a bez nátlaku, o potvrdzuje svojím podpisom.   

3) Storno poplatky: 
Za zrušenie objednávky ú tujeme storno poplatok 5%z dohodnutej ceny inzercie, v prípade zrušenia objednávky 20 dní pred zadaním do tla e storno poplatok 20% 
z dohodnutej ceny inzercie, do 5 dní pred zadaním do tla e storno poplatok 50% z dohodnutej ceny inzercie. Zrušenie objednávky musí by  vykonané písomne (formou 
doporu eného listu; faxom) a nepochybným spôsobom. Pre ur enie dátumu zrušenia Objednávky je rozhodujúci de  doru enia písomného zrušenia objednávky 
Dodávate ovi. V prípade zrušenia objednávky, ktorej predmetom je opakujúce sa zverejnenie inzercie, stornovacie poplatky sa ú tujú z celkovej dohodnutej 
cenyinzercie, ktorá bola predmetom zrušenej objednávky, zodpovedajúcej cene inzercie neuverejnenej do asu zrušenia objednávky. Výška stornovacích poplatkov sa 
v prípade pod a predchádzajúcej inzercie ur í v závislosti od asu zrušenia objednávky.  
 

Technické parametre 
 
Formát:                                        A4 
Strana:                    výška 210 x 297 
Spadávka:                        215 x 307 
Zrkadlo:                            186 x 264 
Po et strán:                            64 + 4 
Farebnos :              plná farba 4 + 4 
Papier:Obálka-natieraný papier g  
    Vnútorné strany - satin plus  gr 
Cena výtla ku:                       
Distribúcia: Mediaprint&Kapa 
Predlplatné: 
 Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. 
Tla :                                heat ofset 
Raster:                         60 liniek/cm 
 
Podklady pre reklamu: 
Podklady v elektronickej 
podobe pre PC 
- Uzatvorené: dokumenty PDF 
- Otvorené: Adobe Photoshop, 
                    llustrator, InDesign 
- Farby:                                  CMYK 
- Rozlíšenie:                         300 dpi 
 
Grafická úprava: grafik@vitalitanet.sk 

Objednávate  : 
Faktura ná adresa : 
 
Poštová adresa : 
 
I O:                                           DI : 
Tel./Fax : 
E-mail : 
Záväzne si objednávam uverejnenie inzercie v íslach: 
 
 
Formát : 
Faktura ná cena/ mesiac (bez DPH): 
Ostatné podmienky (text inzercie) : 
 
 
 
Žiadam konzultova  grafický návrh:           áno           nie  
Meno, telefón, e-mail: 
 
 
V 

 

D a:                                                   pe iatka a podpis objednávate a 

MESAČNÍK PRE ZDRAVÝ A POHODOVÝ ŽIVOT

Via Vitalita s.r.o.
Bencúrová 48 
821 04 Bratislava 
www.vitalitanet.sk

Cenník
platný od 1. júna 2008

Termín uzávierky inzercie je k 5. v mesiaci, ktorý predchádza 
mesiacu uverejnenia



2/1 zrkadlo 2/1 spadávka

€ 2600
šírka 388 x 261 mm

€ 2600
šírka 420 x 297 mm
+ 5 mm spadávka na každú stranu

CENNÍK INZERCIE PRE 
PLNOFAREBNÚ TLAČ

€ 2500
šírka 210 x 297 mm
+ 5 mm spadávka 
na každú stranu

vnútorná 
strana obálky

zadná strana
obálky 1/1 1/1 1/2 1/2

€ 3000
šírka 210 x 297 mm
+ 5 mm spadávka 
na každú stranu

€ 2000
šírka 186 x 264 mm

€ 2000
šírka 210 x 297 mm
+ 5 mm spadávka 
na každú stranu

€ 1000
šírka 186 x 130 mm

€ 1000
šírka 210 x 146 mm
+ 5 mm spadávka 

€ 1000
šírka 90 x 264 mm

€ 1000
šírka 104 x 297 mm
+ 5 mm spadávka 

€ 666
šírka 186 x 84 mm

€ 666
šírka 210 x 101 mm
+ 5 mm spadávka 

€ 666
šírka 58 x 264 mm

€ 666
šírka 72 x 297 mm
+ 5 mm spadávka 

1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8

€ 500
šírka 186 x 62 mm

€ 500
šírka 210 x 79 mm
+ 5 mm spadávka 

€ 500
šírka 42 x 264 mm 

€ 500
šírka 56 x 297 mm
+ 5 mm spadávka 

€ 500
šírka 90 x 129 mm

€ 500
šírka 104 x 145 mm
+ 5 mm spadávka 

€ 250
šírka 90 x 61,5 mm

1/8 1/5 1/5

€ 250
šírka 100 x 78,5 mm
+ 5 mm spadávka 

€ 400
šírka 186 x 48 mm

€ 400
šírka 210 x 65 mm
+ 5 mm spadávka 

1. šírka 164 x 70 px - bežný mesiac € 50

2. šírka 185 x 315 px - bežný mesiac € 80

Banner na www.vitalitanet.sk
● požadované umiestnenie 
 +15% pri rozmeroch 1/3 
 a viac

● požadované umiestnenie 
 +20% pri rozmeroch 
 menej ako 1/3

● vkladanie, vlepovanie 
 a balenie do fólie sa 
 posudzuje individuálne

MESAČNÍK PRE ZDRAVÝ A POHODOVÝ ŽIVOT

1 - ako reklama EKO TRAVEL 
na web stránke

2 - umiestnenie na 
pravej strane web 
stránky pod logom 
BIG BIGGER



MESAČNÍK PRE ZDRAVÝ A POHODOVÝ ŽIVOT

CENNÍK RIADKOVEJ 
PLNOFAREBNEJ INZERCIE
- systém políčok lego

Okienko (12,3 x 2,5 cm) 30,75 cm2

2x cena základného okienka € 80 + DPH 20%

Okienko (6 x 8,6 cm) 51,6 cm2

3x cena základného okienka 
€ 120 + DPH 20%

Okienko (6 x 5,5 cm) 33 cm2

2x cena základného okienka 
€ 80 + DPH 20%

Základné okienko 
(6 x 2,5 cm) 15 cm2 

€ 40 + DPH 20%


