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Text mého inzerátu:

180 Kč

361 Kč

541 Kč

721 Kč

901 Kč

1082 Kč

1262 Kč
Nezapomeňte v textu inzerátu uvést Vaši adresu, případně telefonní číslo.
Můj inzerát zveřejněte pod značkou. Odpovědi si budu vyzvedávat. Poplatek za značku činí 30 Kč.
Můj inzerát zveřejněte pod značkou. Odpovědi mi zasílejte. Poplatek za značku činí 60 Kč.
Příplatek za zvýraznění činí 100 %.

Uvádějte svou úplnou adresu. P.O.BOX nestačí. V případě nečitelně vyplněného kuponu neodpovídáme za vzniklé chyby. Za každým slovem a znaménky je nutné dělat mezeru.  
Finanční obnos zaplaťte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na naše konto číslo: 01441000 / 2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a. s. V místě pro 
variabilní symbol uveďte posledních 6 číslic telefonního čísla, které uvedete na objednávce nebo IČO, jako spec. symbol 602. Doklad o zaplacení (výpis z účtu nebo 
ústřižek poukázky) nám prosím zašlete s Vaší objednávkou. Platí  Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v CZECH NEWS CENTER a.s., 
ve spojení s právě platným ceníkem. Vyplněný kupon zašlete na adresu uvedenou na kuponu nebo na e-mail: radkova@cncenter.cz

■  zaměstnání - nabídka           ■  příležitostná práce - nabídka           ■  vzdělávací kurzy
Rubriky:

Obnos byl zaplacen:      ■ v hotovosti         ■ složenka A       ■ bankovním převodem
Inzerát je možné zařadit do vydání až po připsání finančního obnosu na účet vydavatelství.

KOMERČNÍ  INZERCE - CELÉ ČECHY

Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, telefon: 225 977 323, fax: 225 977 609
CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867.

Komunardů 1584/2, 170 00 Praha 7, IČO: 40766713, DIČ: CZ40766713

Datum: Podpis:

Termíny uveřejnění:
(Vychází v pondělí v regionu celé Čechy.)

Název firmy:

Var. symbol:

IČO/DIČ:

Jméno, příjmení:

Ulice/číslo:

PSČ/obec:

Telefon:

+

x

ANO NE

x

Cena za otištění
(ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Příplatek za značku
(Příplatek činí 30 nebo 60 Kč)

Příplatek za zvýraznění
(Příplatek činí 100 %, tj. cena krát 2)

Cena za jedno otištění

Počet opakování

Celková cena objednávky
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