
CENÍK VÝLEPU 

 
Kulturní a informační služby města Přerova zajišťují výlep plakátů 

na klasických výlepových plochách,  

vývěs na vývěsních panelech Horizont  

a reklamních plochách typu A. 

 

 

 

 

 

 

Kulturní a informační služby města Přerova 

Náměstí T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov 

 

Příjem plakátů je na adrese: 

 
Městské informační centrum 

Náměstí T.G. Masaryka 7, 750 02 Přerov 

tel. 581 587 777 

email: mic@kis-prerov.cz 

 

Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 17:00 hod. 

So 8:00 – 12:00 hod. (1.4. - 31.10.) 

 

Přijímáme platbu v hotovosti, platební kartou nebo na fakturu. 

Při platbě fakturou je nutné dodat objednávku. 

Doporučujeme včasnou rezervaci ploch! 
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Klasické výlepové plochy 

 
Formát ceny za 1ks vč. DPH doba výlepu 

A4 (210 x 297 mm) 22 Kč 1 - 7 dnů 

A3 (297 x 420 mm) 22 Kč 1 - 7 dnů 

A2 (420 x 594 mm) 30 Kč 1 - 7 dnů 

A1 (594 x 841 mm) 40 Kč 1 - 7 dnů 

Přelepky plakátů                            5 Kč (vč. DPH) 

 

Maximální počet plakátů pro výlep je omezený. 

Plakáty je nutné nejpozději dodat v pondělí do 17 hod. 
V případě rezervace plakátů do 14 hod. Po tomto čase 

rezervace propadají, plakáty nemusí být přijaty a následně 

vylepeny. Kapacita výlepových ploch je omezena! 

 
Za přelepení změn v údajích se účtuje 5 Kč. 

Expresní výlep provádíme se 100 % příplatkem. 

 

Plakáty určené k výlepu se stávají majetkem KISmP a nevracejí 

se. KISmP si vyhrazuje právo umístit plakáty na plochách, 

které nebudou polepeny v době platnosti objednávky.  

 

KISmP neodpovídají za přelepení, poškození nebo stržení 

plakátu třetí osobou. Jestliže vychází standardní výlepový den, 

kdy je státem uznaný svátek, automaticky 

se posouvá termín standardního výlepu na další pracovní den. 
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Vývěsní panely Horizont 

 
umístěny na sloupech veřejného osvětlení  

v počtu 130 ks v centru města.  

Umístění probíhá v pondělí (60ks) a ve středu (70ks). 

 

Panely Horizont jsou celokovové konstrukce formátu A1.  

Viditelná plocha je 59 x 83 cm a vývěsní propagační materiál  

je překryt ochrannou fólií. 

 
 

Nebude-li mít propagační materiál předepsané rozměry, 
 nebude vyvěšen! 

 

 

Minimální doba vývěsu plakátů je 7 dnů. 

 
Cena za 1 ks / 1 týden = 100 Kč 

 
Cena za 1 ks / 2 týdny = 90 Kč 

 
Cena za 40 a více ks / 1 týden = 90 Kč 

 
Cena za 40 a více ks / 2 týdny = 80 Kč 
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Reklamní panel typu „A“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozmístění panelů si určuje sám zákazník. 

 
Cena za 1ks/ 1den 

35,- Kč 

včetně DPH 


