
Smlouva
Pokrytí rek|amní p|ochy

vozidla pro:

NA}Ác j j ]
Jedličkc.,-:r ;ilt*tu i]t:rila

V Pevnc,rsti 4, l]s .íi iji lh.r .,
iČo: 25 691g7:

Dodavatel: S-lvlOBlL s.r.o.
Škroupova 957' 5oo 02 Hradec Krá|oVé
tel./fax: 495 736 32-4, s-mobil@atnet.cz
ICO: 2527 5615, DIC: 22A-25275615
Vedena u Ks V HK' odd. c, V|oŽka12179

Využití vozidIa:
E sociá|ní s|uŽby

Objednatel:

fu t.7,?4 |2,1.ttE?- n š : ? | 4- 7,..,',
ua,""u. 4.',t'.''9.9 t1ťz (i ( /l ( r,r 4-ě'.
,.,, ! ?(26:1::?-Lr:1t;, 2i ( ?Yl25,/
ce|é j mé no nEite|e Íir my : . {- 7,5....! +'Pa..! 1.4 ],r':! tz e

flcharitatlvní úče|y E státní správa E zájmové a sportovní organizace

Provedení rek|amy:
E podIe přesně stanovené graÍické předIohy (podle vzoru před|oŽeného objednate|em)

fi' podle pouŽiteIných podk|adů poskýnuhich objednateIem
E podk|ady dodá objednate| dodavate|i do .l0 dnů po podpisu sm|ouvy

Doba provozování C. pole/rek|amní p|ocha

Speciá|ní barva:

a. Zďo/7

Upozornění: Cena za 3 popř. 5 let trvání rek|amy bude účtována společně s nák|ady na materiá|
a případně s dohodnuými speciá|ními barvami' a to vyše uvedenými způsoby placení'
Minimá|ní dobou trvání rek|amy jsou s;pl;ď ,z,?-ok

Prlznárnklt '  ,!,,haČL/t4 ?T ÚZ-.|,.7a74, rL,# /,2ú<-.

i.14

Kč

Při objednáVce se newŽaduje Žádná zá|oha' objednateli bude předloŽen obtah korektury ke schválení. objednáVka se
řídí obchodními podmÍnkami uvedenými na zadní stÍaně smlouw. objednate| potvrzuje sým niŽe uvedeným podpisém
správnost ÚdajŮ a přijetí kopie sm|ouvy' Podepsaný je oprávněn nebo zmocněn k podpisu této sm|ouvy. Ústni dohody
musí byt potvrzeny písemně' jinak jsou nep|atné.

J l ^  1 , , A
Misto .'',|ÍI(1'(r'ff.



DoDATEK č. 1
ke smlouvě o pol(lJtí reklamní plochy voziďa přo Nadaci Jeďičkova ústal.u Praha

ě.:MBItr32200404

uzavřený mezi:

Blue Panther, s.r.o., Praha 4, Na Schůdkách lQ PSč: 143 00
IČo : 4 527 24 41 DIČ CZ4 527 24 4 |
vedena u KoS Praha. odd.C..' vložka 9199.

"Á'oipi"a-{s''Í.n.?il.s/Á'l/.n#7.4u4na straně jedná(dale jen objednatel)

a

$MOBIL s. .. o., Škroupova 957, Hradec Králové, PSč: 500 02
IČo : 2527 5 6 15. DIČ: CZ2527 5 6 1. 5
vedena u KS v l{radci Kráové odd. C.vložka |2179
zastoupená panem Janem Starou
na straně druhé (dále jen dodavatel)

Obě smluvní strany s€ na základě Smlouvy o pokrytí reklamní plochy vozidla. pro
ústavu Praha ze dlLp 2|. !. 2004 dohod|y na jejím prodloužení.
v2brlobí .#.,.k45....- Cena je stanovena dohodou ve

Nadaci Jedličkova ústavu Praha ze
Inzerce
\.ýši

Všechny obchodní podmínky a ostatrí ustanovení Smlouvy o po1íýí reklamní plochy
voádla. včetně možnosti proďoužení na dďší smluvní období, zůsÍívají neměněny.



ke $nlouvě o pot.yti .aa*i]ť3f#á;.:-adaci Jeďiěkova ústaw Praha

uzavřený mezi:

Blue Panther, s.r'o', Praha 4, Novoilvorskí 994, PSč: 140 00
IČo 4 527 24 4 1 DIČ: Ca527 24 4 1
vedena u MS

na sbaně

a

(drile jen objednatel)

sMoBIL s. r. o., Na Úvoze 1230/37, Hradec Králové, PSč: 500 0E
IČo : 2527 5 6| 5. DIČ CZ2527 5 61 5
vodena u KS v }Iradci Krrilové odd' C' vložka 12179
zastoupená panem Janem Stárou
úa staně tlruhé (dríůe jen dodavatel)

obě smluvní striny sé na zák|adě Smlouvy o pokrytí reklamní plochy vozid|a pro
Nadaci Jedliěkova ústavu Praha ze dne 11. 2' 2008 a jejiho dodatku dohod|y na jejím
dalším prodloužení.

Inzerce pokračuje v období z o'7O

Cena za uvedmé obdobÍ je stanovena dohodou 
" 

aí. {.(..,4?.6'+ zákonné DPH.

Všechny obchodní por{mínlry a ostatní ustanovení Sm1ouvy o pokrytí reklamní plochy



notlAŤFJ< č' 1
kesmlouvěopoknrtireklamniploclrvvozidlaproNadmiJeélič o-.'a';s!=';qPrabe

L

S.MOBIL s. r. o.. Na Úvoze 1230/37. Erartec Královó" PSč: S00 08

IČo: 2527 5615, D1Č: CZ2527 5 6 .1 5
verl'eía. r-r K'S v l{Ía'dci Králové odd . C,y!oŽk-a- lLtil9
zasloupená panem Janem Stií'rou
na sEaně druhé (drile jen dodavatel)

obě smluvní strany se na zíklarlě Smlouvy o pokrytí reklamní plochy vozidla. pro

Narlaci Jeilličkova ústaYu ilh;; rlne 11. i. zo'6a a 3e1ícl doitatků dohodty na jejím

da|ším prod|oužení.

Inzerce pokraču le v obdobi,...,?.(.#..',.....,.......,,,..
a , ".,n-/1 '../ž

Cena za uvedené období je stanovena dohodou a óhí::..?-Y..?fíč + ákonné DPH.

Všechny obchodni podminky a ostatrí ustanovení S1]owy o pokrytí reklamni ploohy

vozidla' včeÍrě možnosti proďoužeď na další smluvní období, zristávají nenněněny'

v ..ryŽ':?E-'

uzavřený mezi:

týŤ?'Lzgvzx 
''1\C)

Blue



D}DATEK č. a. 
ke smlouvě o pokry4í reklamní plochy vozidla pro Nadaci Jeďičkova ustavu Prahď

uzavřený mezi:

BIue Panther, s.r.o.' Praha 4' Novodvorskí 994, PSč: 140 00
|Čo| 4527244| D|Č: CZ45272441
vedena u MS Praha. odd.C.. vloŽka 9l
,astoupeoá 2 ff-.. ft k'. S t.4' a.'
na straně jednéfclríle jen objednatel)

'?z7u"a,a4

4r-/2--

a

s-MoBIL s. r. o., Na Úvoze123nB7.Hradec Králové. PSč: 500 08
|Čo | 2527 5 61 5, D|Č : Cz252.I 5 6| 5
vedena u KS v Fkadci Krrílové odd. C, v|ožka 12779
zastoupená parrem Janem Stiírou
na straně druhé (dále jen dodavatel)

obě smluvní strany se na zríkladě Smlouvy o pokrytÍ rek|amní plochy vozidla pro
Nadaci Jeďičkova ústavu Praha ze dne 11. 2. 2008 a jejÍch dodatků itohodly na jejím
dalším prodloužení.

Inzerce pokračuje v období

Cenazauvedené období je sÚanovena dohodou , u .,k-(?..t + ákonné DPH.

Všechny obchodní podmínky a ostatní ustanoveni Smlouvy o pokrytí reklamní plochy
vozidl4 věetně možnosti prodlouŽení na další smlurmí období, zus!ávají nezrrrěněny.

"€".?. 
2z"-/4.-



DoDATEK č' 5. 
ke smlouvě o pokrytí reklamní plochy vozidla pro Nadaci Jedličkova ústavu Praha

uzavÍený mezi:.

Blue Panther, s.r.o., Praha 4o Novodvorská 994, PSČ: 140 00
IČo : 4527 2441 DIČ CZ4527 24 4 1
vedena u MS Praha. odd.C.. vloŽka 9l99
zastoupená 2 aug,"...x2.7'2,s CA, u s,/žz 74,L4
na stfaně jedné (ú{é jen objednatel)

a

s-MoBIL s. r. o., Na [Jvoze I230t37, Hradec Krá|ové, PSč: 500 08
|Čo : 2527 5 6 I 5, DIČ CZ2527 5 6 1 5
vedena u KS v Hradci Králové odd. C. vložka 12179
zastoupená panem Janem Starou
na stÍaně druhé (dále jen dodavatel)

Obě smluvní strany se na základě Smlouly o pokrytí rek|amní plochy vozidla pro
Nadaci Jedličkova ústavu Praha ze dne 11. 2. 2008 a jejich dodatků dohodly na jejím
dalším prodlouženi.

Inzerce pokračuje v období
ďo /.?

Cena za uvedené období je stanovena dohodou a činía/ r..r.4,;Á"néDPH.

Všechny obchodní podmínky a ostatní ustanovení Smlouly o pokrytí reklamní plochy
vozidla, včetně možnosti prodlouŽení na další smluvní období, zůstávají nezměněny.

fTrHzz- d""..((.,..?-...?//a

D|Č: cz25275615

1230/37


