
CENÍK TSM PLATNÝ OD : 1.1.2023

      PLAKÁTOVÁNÍ  -  23 ks  PLOCH 
     ceny jsou uvedeny bez platné sazby DPH 

Délka Formát  A4 Formát  A3 Formát  A2 Formát  A1 Formát  A0 Přelepky

výlepu 1 - 630  cm2 631-1600  cm2 1601-2900 cm2 2901-5600 cm2 5601-9999 cm2 1-1600 cm2

(21 x 30 cm) (30 x 42 cm) (42 x 60 cm) (60 x 84 cm) (84 x 120 cm)

 bez DPH  bez DPH  bez DPH  bez DPH  bez DPH  bez DPH

1 týden 17 24 31 45 55

2 týdny 32 34 45 60 75

3 týdny 37 42 55 75 90

4 týdny 41 47 60 85 100

počet plakátovacích  ploch

 min 2 sadách plakátů nebo) nebo pouze s příplatkem 30%  k danému výlepu  jedné sady plakátů.

První výlep vždy s platbou předem. 

Opakovaný výlep bez zaplacení poplatku za vylepení - 1000 Kč za každý případ 

V OBDOBÍ VOLEBNÍCH KAMPANÍ NESLOUŽÍ NAŠE PLAKÁTOVACÍ PLOCHY K UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍ

PROPAGACE STRAN A HNUTÍ !!

NUTNO POČÍTAT SE ŽIVOTNOSTÍ VÝLEPU MAX 1 MĚSÍC - V OBDOBÍ DEŠTIVÉHO POČASÍ I MÉNĚ 

NERUČÍME ZA POŠKOZENÍ VÝLEPU  CIZÍM ZAVINĚNÍ - PŘELEPY, VANDALISMUS - STRHÁVÁNÍ APOD. 

v případě nevzledné úpravy výlepových ploch z důvodu klimatických nebo při  navrstvení velkého 

množsví plakátů na sebe je  TSM oprávněno celou plochu s plakáty strhnout, aby nedošlo k jejímu 

samovolnému odlepení. Poté vylepí TSM zdarma objednatelům náhradní či dodané palkáty . 

Opravy vylepených plakátů provádíme zdarma – přikládejte 10% náhradních plakátů navíc.

Pokuta za výlep bez zaplacení poplatku za vylepení 500Kč za každý případ plus náklady na 

obnovení původního výlepu - výjezd, pořízení plakátů

Výlep mimo stanovený den - příplatek 500 Kč 

Zaslání 1 ks fotografie mailem  s vylepeným plakátem  10Kč/ks 

s přiloženou  objednávkou a Vašimi fakturačními údaji. 

Vylepujeme na 23 plochách - je možné po dohodě v období s malým zájmem o výlep použít menší 

Výlepové dny  - úterý, pátek

Vyhrazujeme si právo nevylepit pouze 1 sadu plakátů ve výlepním termínu ( výjezd bude realizován při 

Příjem plakátů – kancelář TSM Semily, Jatecká 128, Semily ve všední dny 7 – 14 hod nebo poštou 


