ZAMÓWIENIE REKLAMY na portalu www.apartamentyrezydencje.com z dnia .....................
1. Zamawiający (pełna nazwa )
..................................................................................................................................................................
z siedzibą (kod, miejscowość, ulica): .......................................................................................................
działający na podstawie ............................................................................................................................
nr: KRS/ wpis do ew.dz.gosp.* .................................................................................................................
tel....................................... e-mail: ……….................................................. reprezentowany
przez: ...................................................................................................................... zamawia
powierzchnię reklamową na stronie głównej portalu www.apartamentyrezydencje.com

CENNIK
Banery stałe na głównej stronie w prawej kolumnie:
□ A - 355 x 250 px edycja 1 miesiąc – 600 zł netto (+ 23% VAT)
□ B - 355 x 355 px edycja 1 miesiąc – 750 zł netto (+ 23% VAT)
□ C - 355 x 250 px edycja 3 miesiące – 1300 zł netto (+ 23% VAT)
□ D - 355 x 355 px edycja 3 miesiące – 1650 zł netto (+ 23% VAT)
*) należy zaznaczyć zamawianą pozycję
Banner jest podlinkowany na www Zamawiającego. Portal ApartamentyRezydencje.com może wykonać dla
Zamawiającego banner za odpłatnością 100 zł + VAT.

2. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem na konto:
WGN Nieruchomości Sp. z o.o., ul Ruska 22, 50-079 Wrocław, w PKO BP S.A.
nr 66 1020 5226 0000 6302 0019 5362
3. Zamawiający oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr
NIP: .......................................................... i wyraża zgodę na wystawienie przez WGN Nieruchomości
Sp. z o.o. faktury bez podpisu odbiorcy.
4. Uzupełnione i podpisane niniejsze zamówienie Zamawiający prześle na adres e-mail:
sekretariat@wgn.pl.
5. Materiały graficzne Zamawiający prześle na adres e-mail: dtp@wgn.pl lub adres FTP podany
indywidualnie.
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć firmowa Zamawiającego
(zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospod.)

KONTAKT:
Adrian Wikiera, 71 337 84 00, e-mail: kontakt@wgn.pl
Katarzyna Pawłowska, 71 337 84 08, e-mail: k.pawlowska@wgn.pl
WGN Nieruchomości Sp. z o.o. , 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22, tel. +48 71 337 84 00, fax +48 337 84 55
Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000190514, kapitał zakładowy 100 000 zł
NIP: 897-10-08-037

