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Ceník reklamy na autobusech 
 

I. Plošná reklama na autobusech společnosti 
 
a) Celoplošná reklama 
Technologie výroby reklamy: 
- reklama vyrobená ze samolepící folie možnost využití oken 
- (folie) na skla, musí splňovat parametry folie určené pro úniková okna 
- využití celé plochy autobusu 
 

Cena: 
Nájemné za reklamu 12 měsíců 24 měsíců 

 55.000 Kč 90.000 Kč 

 
Poznámky: 
- polepení folií si zajišťuje zákazník nebo za úplatu zajistí naše společnost 
- poplatek za odstranění reklamy na jednom autobuse 27.000 Kč (v případě nástřiku barvou) 
- zákazník si může zajistit odstranění reklamy sám 
- reklama se sjednává na dobu minimálně 12 měsíců 

 
b) Velkoplošná reklama 
 
Technologie výroby reklamy: 
- reklamní plochy pouze na bocích vozidla 
- realizace samolepící folií 
 

Cena: 
Nájemné za reklamu 12 měsíců 24 měsíců 

 35.000 Kč 62.000 Kč 

 

Poznámky: 
- polepení folií si zajišťuje zákazník nebo za úplatu zajistí naše společnost 
- poplatek za odstranění reklamy na jednom autobuse 17.000 Kč (v případě nástřiku barvou) 
- zákazník si může zajistit odstranění reklamy sám 
- reklama se sjednává na dobu minimálně 12 měsíců 
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c) Maloplošná reklama 
 
Možnost č. 1: 
Technologie výroby reklamy: 
- reklamní plochy na pravém nebo levém boku vozidla, a to v přední i zadní polovině vozu  
- realizace snímatelnou folií v rozměru cca. 300x60 cm 

Cena: 
Nájemné za reklamu 12 měsíců 24 měsíců 

 28.000 Kč 50.000 Kč 

 

Možnost č. 2: 
Technologie výroby reklamy: 
- reklamní plochy na pravém nebo levém boku vozidla jen v přední nebo zadní polovině vozu 
- realizace snímatelnou folií v rozměru cca. 300x60 cm 

 
Cena: 
Nájemné za reklamu  12 měsíců 24 měsíců 

 15.000 Kč 27.000 Kč 

 

d) Reklama na zadním skle 
Technologie výroby reklamy: 
- reklama umístěna na zadním skle autobusu 
- realizace samolepící folií (průhlednou) rozměru cca. 200x80 cm 
- (folie) na skla, musí splňovat parametry folie určené pro úniková okna 

 
Cena: 

Nájemné za reklamu 12 měsíců 24 měsíců 

 15.000 Kč 27.000 Kč 

 

e) Reklama ze samolepící folie umístěna kdekoliv na karoserii vozidla 
Technologie výroby reklamy: 
- reklama umístěná kdekoliv na karoserii vozidla 
- realizace samolepící folií 
- (folie) na skla, musí splňovat parametry folie určené pro úniková okna 

 
Cena: 
Nájemné za reklamu na 1 měsíc je 2.000,-Kč/1 m2 
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II. Reklamní letáky 
a) Letáky umístěné na sklech autobusu 
- obvyklý rozměr letáku je A5, A4, A3 

Cena: 
Cena za umístění 1ks letáku A5 A4 A3 A2 A1 

1 týden 50 Kč 60 Kč 70 Kč 80 Kč 120 Kč 

2 týdny 90 Kč 110 Kč 120 Kč 140 Kč 220 Kč 

1 měsíc 150 Kč 180 Kč 220 Kč 260 Kč 400 Kč 

 

III. Vitrína AN Cheb  
na pozici cca dle www.mapy.cz:   50.0741633N, 12.3792839E  
rozměr 115  x  171 cm (š x v)  
na odkaze: https://www.autobusy-kv.cz/reklama.html  poslední foto z malé ukázky využití 
reklamních ploch nejen na autobusech  
 

Cena za umístění letáku do 
vitríny na měsíc 

1 strana vitríny 2 strany vitríny 

 2000 Kč  3500 Kč 

 
 
- Všechny ceny jsou uvedené bez DPH 
- Smluvní ceny jsou možné dle dohody 
- Ceník je platný od 1. 1. 2020 
 

 
U všech druhů reklam pro Vás můžeme zajistit zpracování grafických návrhů, 
výrobu a samotnou realizaci polepů reklamních folií. 
 
Zpracoval: Ing. Igor Sedněv 

http://www.mapy.cz/
https://www.autobusy-kv.cz/reklama.html

