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OBJEDNÄVATEĽ:

Spo/očnosť:
S&ito:

DODÄVATEĽ:

v

Obec POPROČ

Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.
Letná 47,040 01 Košice
Obchoííný register 0/cresného súdu Bratís/ava I,

v

Školská 2, 044 24 Poproc

*

Oznacenie registra:
Č. zápisu vregistrí:
V

\oddielSa, vloSca c. 2471/B

IČO:
v

V

DIČ/IČDPH:
Kontaktná osoba:
Tel.:

*

*

Ko^špondenôíá adresa:

00 324 639

35 790 253

2020746189

2020278766 / SK2020278766

p. Eva Benková
055/4668171

IBAN:
A

SK50 1100 0000 0026 2704 3329

^

Obec POPROČ
v

Školská 2

ARPÁD HARSÁNYI

044 24 Poproč

+421/905/583 016

SPÔSOB PLATBY.
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Košický Korzár

TTTUL
*

/

ROZMER INZERÁ7V:

x

FAREBNOSŤ.

x

r

1/18 str.

84
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mm

v
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plná farba

/.

TERMÍNY UVEREJNENIA: 11.4.2019
r

CENA.
e

základná cena:

/

156/00

*

POZNÁMKA.
s

pn'platokl:
príplatokll:
prípiatokHJ:
cena za 1 uverejnenie.'

156/00

početuverejnenf:
cena za všet/cy uvere/nenfa:
zľava:

1

156/00
50%

.

medzfsúče^

78/00

e

agentúmazľava:
ŕ y

medzisúčetIL

78,00

r

príplatok za výrobu inz.:
celková cena bez DPH'.

78,00

*

DPH20%:

15/60

f

celková cena vrátane DPH:

v

93,60

ifpozomenie:

svo^m"paclpisompotvt'cizu}em' žesombofoboznámenÝso VSeoĎecným/ obcfiodnýmf a rechnidcým/pocimien/cafn/(VOP a TP)pre uvefejňovanie inzenäe vtňu/ocfi vydävanýcfi
spo/oómsťou fíetit Press, a.s; a že ich v plnom rozsahu akceptujem.

Atíuá/na veizia VOPako aj TPsú uverejnené aj na íntemetDvej stránke www.korzar.sk a dostupné na vyžiadanle vínzertných kancefáríách PetítP^ a.s. atebo na e-maitovej
adrese imeida.ke^korzar.sk.

Obec POPROC ,

Obecný úrad Poproč
úsek'Obecného úradu

Skolská 2, 044
24 Poproc
-2y_
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TECHNICKÉ PODMIENKY INZERCIE V NOVINOVEJ TLAČ
1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

PREDLOHY DODANÉ V ELEKTRONICKEJ FORME:
Formáty:
. Kompozitné PDF, kompozitný PS alebo kompozitné EPS so

Technika tlače: rotačny novinový ofset
Papler:
45 g/cmz

TlaíovÝ raster; 48 liniek/cm (120 Ipi)
.
Formät:
.

.
.

.

rozmer novlnovej strany cca A3 (Sfrka x vÝška): 282 x 390 mm
rozmer sadzobného obrazca novinovej strany (ifrka x výäka):

.

258 x 358 mm

.

pouŽitÝmÍ fontami. PDF nesmie obsahovať transparentné objekty!
základný farebný priestor pre černoblele dáta musE byť v stupňoch
slvej (grayscale).

ätandardoé formáty fnzercie: pozrite cennfky Inzercie jednotíivých
titulov - Standardné formáty inzerátov
tlač na spadávku nie je možná

zahrnutými obrázkami - bitmapami a textom prevedeným do kriviek.
PDF (verzia 1.3} s rozlišeni'm bitmáp 300 dpt a s pribalenými

Základný farebný priestor pre farebné dáta musí byť CMYK.
V žladnom prfpade nie RGB alebo Lab!

.

Pri použitf druhej (doplnkovej) farby musí byť doplnkovä farba
reprezentovaná ako magenta. Nte Je možné pouíiť priamu farbu
(napr. Pantone)!

H, PREDLOHY NA $TWRFAREBNti t4Ft A JEDMOUREBNÚ TUČ iŕBl . pn inzerátoch bez orámovania alebo ak sa nezhoduje veltosť
Základný farebný priestor pre čiernobiele dáta
. Musí byť nastavený na K (black).

.

.

rámčeka s ven<osťou inzerátu odporúčame vložiť do PDF orezové
značky na jasné deflnovanie okrajov inzerátu.

Základný farebný priestor pre farebné dáta

Nátlaíok:

Musf byť nastavený na CMYK. V žladnom prÍpade nie

.

Musf byť dodaný v mierke 1:1.

RGB alebo Lab!

.

Musí zodpovedať európskej äkále CMYK/ t. J. Euroscale ISO 12647-3

Nepoužfvať priame farby! Musia byť prevedené do farebného
priestoru CMYKI

pre novínovú tlaí.
.

Farebné separácie:
. Pri prevode z RGB do CMYK nepoužfvajte ICC profíly.

nátlačkový papíer s podkladovým zafarbenfm novinového papiera
.

Percentuálny súčet Jednotlivých farebných plôch CMYK:
.

KevSie farba novinového papiera nleje totoíná s farbou
nátlackového atebo cromalínoveho papiera, odporúčame pouziť

Maximálne 240 % (t.j. maximálne pokrytie papiera štynni farbami
CMYK v fubovolnom míeste nesmie prekročft 240 %)
Tónový rozsah 3 % vo svettách a 85 v tlakoch.
Privýrobepodkladovjevždypotrebné počitaťs nárastom
tlacového bodu prf tlači, stredných tónoch od 15 do 30 %.

(betosť 58 %, opacita 93 %).
Technológiou nownovej ofaetovej tlaíe nie je možné dosiahnuť
kontrast a farebnosť zodpovedajúcu ätandardnému náttačku na
vysokobielom podkladovom papieri,

<

.
.

.

iv. ropiaApY PRE vŕnoBv INZERTN<CH pREpLäH

V INZ, KANCEI^RII fnpnl^tf ure reklamnŕ o^trtrv^
.

Text musf byťdodaný v elektronickej podobe (Word), fotografie,
diapozitívy, fitmy - nesmú byť zrastrované.

.

Logá - kvalitne vytlačené, pokiaf možno vo väcäom formáte.

.

Podklady nesmú byť faxované, rukou pfsané.

Defínída čiemeho bodu v tmavých plochách:
C = 59 %, M =45 %, Y = 41 %,, K =95 % (minimálne K = 85 %).

Z dôvodu zvýieného rizika nečltaternosti textu pri nepresnej sútlači

farieb na novinovom papieri je nevyhnutné dodríaťtíeto pravidlá V. PQDfttADY DOOANŕ ElElCTRONlciťV ILOGÁ. FO-mGRAFlE A POO ).
pri textovej časti inzerátu:

. Pri 4F inzercii nepouÍlvať pfsmo menSÍe ako 10 bodov v tenkých
rezoch (napr. bezpätkové fonty) v negatfve vo viacerých farbách,

Vstupné médiá:
. E-mail, CO, DVD, USB-króč, po dohode FTP.

.

rovnako ako aj pri písme v dvoch a viacerŕch farbách.
Pri jednofarebnej inzerdi (čb) nepoužívať menšie písmo
ako 6 bodov tenkého rezu v negatfve.

.

Cierne pozitívne písmo nevyberať z pozadia, čierna prekryje
ostatné färby (z dôvodu presnejšej sútlače farieb).

Termín dodania:

.

Cierne písmo vytvoriť, resp. definovať len zo 100 % čiernej (K)

.

farby.
Nikdy neseparovať do 4 farieb - CMYK!
III. PRÍJEM HOTOVÝCHJŕEERTNÝCH PREDLÔH

Formäty:
.

PDF (verzia 1.3) EP5, JPG a TIFF, pri pouSití obrázka vo formáte 1:1
dodržať minimálne rozlläenie 300 DPI (pozrite bod II).).
Inzertné podklady musia byť dodané v termíne dohodnutom

s inzertnou kanceláriou, podľa nároŕností ich spracovania
a termfnu uzávierky.
VI. UP020RNENIE

Vsetky predlohy musia byt'dodané v elektronickej forme. Predlohy Pokiarsa z dôvodu nedodržania technických podmienok prejavia
musia byt' dodané spolu s nátiačkom (pri jednofarebnej tlači výstup z nedostatky v podkladoch objednávatera, bude tlač, resp. inzerda
laserovej' tlačiarne).

spracovaná na úrovnl zodpovedajúcej prísluänÝm nedostatkom
v kvalite podkladov. V takomto prípade vydavateľ nepreberá
zodpovednosť za kvalitu tlače uverefnenej inzerde a prípadné
reklamácie nebudú akceptované,

V Košiciach 1.12. 2011

