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EVNITŘNÍ STRANY

celostrana 90 000

dvoustrana 153 000

1/2 strany 49 000

1/3 strany 40 000

1/4 strany 36 000

1/8 strany 20 000

VKLADY

vlepování 2,90

vklad, všití do 30 g 1,90

vklad pouze předplatné 2,10
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Speciály týdeníku Překvapení 

   Příběhy ke kafíčku přináší příběhy  
ze života, které vás pobaví, dojmou  
a přenesou do jiných světů. Nechybí  
velká křížovka o hodnotné ceny.

   Velikonoce s křížovkou přináší skvělé 
velikonoční recepty, tipy na sváteční deko-
raci, nápady pro zdobení vajíček, příběhy, 
křížovky, osmisměrky, kvízy a sudoku.

   Léto s křížovkou přináší velkou porci luš-
tění a parádních výher. Nechybí obrázkové 
křížovky, osmisměrky, SUDOKU, kris-krosy, 
kvízy, rébusy. K tomu příběhy ze života 
a vyletněné recepty.

   Vánoce s Překvapením přináší inspiraci 
pro výrobu vánočních dekorací, nápady 
na vánoční výzdobu, tipy na výlety a dárky, 
příběhy ze života a nechybí oblíbené 
recepty na cukroví, křížovky, kvízy, sudoku, 
fotokvízy a soutěže o dárky pod stromeček.

VŠECHNY SPECIÁLY JSOU SAMOSTATNĚ PRODEJNÉ!

zrcadlo
93 x 117

zrcadlo
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spad
210 x 84

zrcadlo
194 x 54
spad
210 x 65

zrcadlo výška
43 x 117
zrcadlo šířka
93 x 54
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CENÍK 2019  |  SPECIÁLY PŘEKVAPENÍ
Překvapení – speciály

  vychází objednávky podklady
Valentýnské příběhy ke kafíčku 12.2.  17.1.  25.1. 

Velikonoce 12.3.  14.2.  22.2. 

Dezerty ke kafíčku 9.4.  14.3.  22.3. 

Zamilované  májové křížovky 14.5.  18.4.  26.4. 

Léto s křížovkou 18.6.  23.5.  31.5. 

Křížovky na chatu 16.7.  20.6.  28.6. 

Prázdninové příběhy ke kafíčku 13.8.  18.7.  26.7. 

Vánoce 15.10.  19.9.  27.9. 

Cukroví ke kafíčku 12.11.  17.10.  25.10.  

Vánoční příběhy ke kafíčku 10.12.  14.11.  22.11.  

Uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH, platné od 1. 1.  2019
Sleva za platbu předem:
2% - za platbu předem je považováno připsání částky na náš 
účet minimálně 14 dnů před datem zveřejnění inzerátu
Příplatky: 15% za konkrétní umístění inzerátu na stránce 
 40% za speciální umístění inzerátu na stránce

STORNO PODMÍNKY
Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně.
a) V případě stornování objednávky 28 a více dnů před datem 
zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatku.
b) V případě stornování objednávky 21 a více dnů před datem 
zveřejnění je zadavatel povinen vydavatelství uhradit 50 %  
z ceny inzerce.
c) V případě stornování objednávky 21 a méně dnů před datem 
zveřejnění je zadavatel povinen vydavatelství uhradit 100 %  
z ceny inzerce.

Součástí ceníku jsou Všeobecné 
obchodní podmínky.


