LEVNÉ BYDLENÍ CZ, s.r.o

IČO: 28650298 | DIČ:CZ28650298 | www.levnebydleni.cz|
e-mail: inzerce@levnebydleni.cz | tel: 774 58 40 80
se sídlem Švestková 418/6, 725 28 OSTRAVA - Hošťálkovice,

OBJEDNÁVKA SLUŽEB – SEKCE REALITY
Orazítkovanou objednávku, podepsanou oprávněnou osobou zašlete poštou na naši adresu (viz
výše), příp. po naskenování mailem na inzerce@levnebydleni.cz.

Předmět objednávky:
Vytvoření prezentace RK, aktivace

Objednáváme *:
Počet prezentací (min.1):

Cena (Kč)
1

500,- /RK (jednorázově)

Tarif MINI50 – max. 50 nabídek

Ano / Ne

300,- (měsíčně)

Tarif STANDARD150 – max. 150 nab.

Ano / Ne

600,- (měsíčně)

Tarif PROFI – bez omezení

Ano / Ne

1.200,- (měsíčně)

Automatické zasílání informací

(Nabídky + Poptávky) / NE

Mailem zdarma

Odkaz v sekci „partnerské odkazy“

Ano / Ne

Zdarma (výměna odkazu)

Detail v sekci „partnerské odkazy“

Ano / Ne

500,- (jednorázově)

Reklamní „banner“ 468x60 (horní)

Hlavní strana / Jiná strana / NE

2.500,- / 1.000,- (měsíčně)

Reklamní „banner“ 468x60 (spodní)

Hlavní strana / Jiná strana / NE

2.000,- / 800,- (měsíčně)

Reklamní „banner“ – 160x600

Hlavní strana / Jiná strana / NE

2.800,- / 1.100,- (měsíčně)

Reklamní „banner“ – 160x300

Hlavní strana / Jiná strana / NE

1.400,- / 500,- (měsíčně)

Faktury zasílejte:

Měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně


Nehodící se škrtněte

Příplatky: Import Reax, RealPC, Real Studio = 100,-Kč, Import Lojza = 50,-Kč, Aktivace další pobočky RK = 120,-Kč
Uvedené ceny jsou stanoveny pro období 1 měsíc, a jsou bez DPH 20% (dodavatel je plátce DPH).
Položka „vytvoření prezentace RK“ je povinná a účtuje se jednorázově po uzavření smlouvy, minimální počet je 1,
číslo určuje počet prezentovaných poboček inzerující firmy, např. má-li 1 firma 5 poboček v různých městech, uveďte
číslo „5“. Grafickou reklamu (bannery apod.) je možné objednat na dobu min. 1 měsíc, specifikaci a cenu za
zpracování reklamy je nutné dojednat individuálně. Hlavní strana = hlavní fotostrana sekce reality.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE OBJEDNAVATELE:
Fakturační (doručovací) adresa:
Název a sídlo společnosti:

IČO:
Odpovědná osoba:
E-mail:
Mobil:
Realitní program:

DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
www:
Souhlasím se zněním Všeobecných obchodních podmínek společnosti

LEVNÉ BYDLENÍ CZ, s.r.o., se sídlem Švestková 418/6, 725 28 OSTRAVA - Hošťálkovice
(naleznete je na realitním serveru levnebydleni.cz v sekci inzerce), které jsem si přečetl(a).
Tato objednávka nahrazuje smlouvu o poskytování služeb a uzavírá se na dobu neurčitou,
výpovědní lhůta končí vždy k poslednímu dni aktuálního měsíce.

Chceme inzerovat od (uveďte datum):
Objednáno dne:

Razítko a podpis objednavatele:

Vaše inzerce bude zveřejněna na 4 realitních serverech současně
(levnebydleni.cz, luxusnibydleni.cz a komercnireality.cz, cz-real-estate.cz) !!!
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se sídlem Švestková 418/6, 725 28 OSTRAVA - Hošťálkovice,
Popis jednotlivých tarifů:
MINI50 = do 50 nabídek:
Jedná se o výhodný ekonomický tarif, který je určen pro menší realitní kanceláře. Celkový počet nabídek nemovitostí
zveřejněných na serveru je omezen na maximálně 50 zakázek.
Cena tarifu "MINI50" je 300,-Kč za 1 kalendářní měsíc.
STANDARD150 = do 150 nabídek:
Jedná se o běžný tarif, který nabízí možnost středně velkým realitním kancelářím exportovat až 150 nabídek.
Cena tarifu "STANDARD150" je 600,-Kč za 1 kalendářní měsíc.
PROFI = bez omezení počtu nabídek:
Tento zvýhodněný tarif nabízí za relativně nízký náklad velký rozsah reklamy!
Cena tarifu "PROFI" je 1.200,-Kč za 1 kalendářní měsíc.
Příplatky:
- import dat z realitního SW od společnosti Blue Wave (RealPC, Reax, Real studio)= 100,-Kč (měsíčně)
- import dat ze serveru nemovitosti.cz (systém Lojza) = 50,-Kč (měsíčně)
- příplatek za každou další pobočku = 120,-Kč
Slevy:
- platba předem na 6 měsíců = -5%
- platba předem na 12 měsíců = -10%
- věrnostní slevy = řádně, včas platící klienti mohou po 6 nebo 12 měsících získat 1 měsíc inzerce zdarma
- po domluvě, individuální slevy
Společné výhody pro všechny uvedené tarify poskytované ZDARMA:
- automatické zasílání informací o nabídkách a poptávkách (mailem)
- zveřejnění článku o vaší RK v sekci „Slovo profesionála“
- on-line přístup k editaci nabídek na serveru v ceně tarifu
- foto na hlavní stránce serveru = pouze pro včas platící klienty
- logo – sloupec „server doporučuje“ na stránkách serveru = pouze pro stálé, platící partnery
- základní odkaz s malým logem v sekci „partnerské odkazy“ = pouze pro výměnu odkazu www.levnébydlení.cz na
vaše webové stránky (obrázek .jpg našeho loga zašleme)
Popis doplňkových služeb:
Vytvoření prezentace RK:
Jedná se o vytvoření a grafické zpracování úvodní stránky realitní kanceláře prezentované na našem serveru (obsahuje
popis činnosti a informace o RK, obrázky, mapy, kontakty, maily, odkazy na Vaše www stránky), pro každou pobočku
jedné společnosti se vytváří samostatná strana. Tato položka zároveň zahrnuje aktivaci zobrazení vaší firmy na našich
serverech, umístění prezentace na serveru, generování přístupových hesel. Prezentace se připravuje současně pro
všechny naše realitní servery (levnebydleni.cz, luxusnibydleni.cz, komercnireality.cz a cz-real-estate.cz). Cena za
službu se fakturuje jednorázově při zahájení inzerce, a činí 500,-Kč za prezentaci jedné pobočky inzerující firmy.
Uveďte počet prezentovaných poboček (min.1).
Reklamní „bannery“:
Reklamní proužky (bannery) je možné zveřejnit na kterékoli inzertní straně, ceny uvedené v ceníku nezahrnují cenu
zpracování grafických podkladů.
Detail v sekci „partnerské odkazy“:
Jedná se o vytvoření detailního popisu firmy uvedené v sekci „partnerské odkazy“, tato služba je vhodná zejména pro
firmy, které na našich serverech neinzerují, ale pouze chtějí podrobněji prezentovat oblast své činnosti. Možnost
zobrazení 3 nabídek (3 reklamní foto, např. nemovitostí) s přímým odkazem (linkem) na vaše www stránky.
Foto nabídka nemovitostí:
Možnost zveřejnění vybrané foto nabídky nemovitostí na hlavní stránce serveru zdarma – nabídka je určena pouze pro
firmy s dobrou platební morálkou (bez závazků po splatnosti faktur).
Logo:
Logo vaší RK je možné zveřejnit na kterékoli inzertní straně v levém sloupci stránky, zdarma – nabídka je určena pouze
pro firmy s dobrou platební morálkou (bez závazků po splatnosti faktur).

