
ZAMÓWIENIE REKLAMY w Magazynie „APARTAMENTY&REZYDENCJE”    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 w kwartalniku: 

Magazyn Nieruchomości „APARTAMENTY&REZYDENCJE” nr …………..

□ strona wewnętrzna 2 200 zł netto (+ 23% VAT)
□ 0,5 strony 1 200 zł netto (+ 23% VAT)
□ I okładka 5 600 zł netto (+ 23% VAT)
□ II lub III lub IV okładka 3 600 zł netto (+ 23% VAT)
□ pierwsza strona wewnętrzna 3 800 zł netto (+ 23% VAT)

FORMATY OGŁOSZEŃ (w mm)
cała strona na spad - 205 x 290 + po 4mm
cała strona z marginesem - 180 x 260
1/2 strony - 180 x 128
I okładka - 185 x 185

*) należy zaznaczyć zamawianą pozycję

Zamawiający, wykupując powierzchnię reklamową w magazynie w formacie 1 strony, otrzymuje 

dodatkowo w cenie reklamy banner reklamowy (355 x 250 px) na portalu 

www.apartamentyrezydencje.com na głównej stronie, z przekierowaniem na stronę z reklamą, 

opublikowaną w bieżącym numerze Magazynu „APARTAMENTY&REZYDENCJE”. Czas prezentacji –

3 miesiące (do kolejnego wydania „AR”).

□ Reklama może być podlinkowana z przekierowaniem do strony www Zamawiającego – za 

dodatkową odpłatnością 200zł + 23% VAT (wg cennika).

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 scan 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.)

 
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
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