Reklama – zlecenie emisji

Dane do faktury/Zleceniodawca:
Nazwa firmy: ..................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
NIP: ............................................
Telefon: .......................................
e-mail: ...........................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za zamówienie usługi: ......................................................................................
Adres, na który zostanie przekierowany baner: ....................................................................................
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez FHU PROARTI
z siedzibą w Koninie 62-510 przy ul. Okólnej 31/55, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia
2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.Nr 249,poz.1661)
Nazwa usługi reklamowej

Ilość

Cena netto

Suma
netto

Rabat
%

Suma netto
po rabacie

VAT
%

Pakiet Reklamowy 1

500,00 zł

23

Pakiet Reklamowy 2

450,00 zł

23

Baner Główny do 900x200px

400,00 zł

23

Baner 468x60px – Kol. lewa

300,00 zł

23

Baner do 280x280pk – Kol. śr. i prawa

300,00 zł

23

50,00 zł

23

100,00 zł

23

75,00 zł

23

125,00 zł

23

Plakat wyd.komercyjnego – do 7 dni wyśw.

90,00 zł

23

Plakat wyd.komercyjnego – 8-14 dni wyśw.

170,00 zł

23

Plakat wyd.komercyjnego – 15-21 dni wyśw.

250,00 zł

23

Plakat wyd.komercyjnego – 22-30 dni wyśw.

300,00 zł

23

Art.sponsorowany z 1 zdjęciem
Art.sponsorowany z 1 zdjęciem - wyróżniony
Art.sponsorowany z galerią zdj.
Art.sponsorowany z galerią zdj. - wyróżniony

Razem do zapłaty:

Suma brutto
po rabacie

23

Zleceniodawca uprawnia FHU PROARTI do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz oświadcza, że:
- zapoznał się z "Regulaminem świadczenia usług reklamowych przez FHU PROARTI z siedzibą w Koninie" dostępnym na
stronie internetowej http://www.sportowykonin.pl/reklama (zwanym dalej Regulaminem),
- w pełni akceptuje ich postanowienia i potwierdza, że stanowią one integralną część zlecenia,
- wszystkie pojęcia w treści niniejhszego Zlecenia wielką literą mają znaczenie jakie przypisuje im Regulamin.

........................................................
Pieczątka firmowa zleceniodawcy
* Niewłaściwe skreślić

........................................................
Czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Zleceniodawcy

FHU PROARTI ul. Okólna 31/55 62-510 Konin NIP: 665-198-48-16 mBank: 02 1140 2017 0000 4402 0484 7994
KONTAKT: Artur Chojnacki, tel. 501 215 420, e-mail: kontakt@proarti.pl

