
reklamních letáků ve vnitřním prostoru vozidel MHD (formátu A4, A3)

reklamní fólie doporučený formát o rozměrech cca 1,20 x 1,80 m na autobusech i tramvajích

reklamní fólie doporučený formát o rozměrech cca 4,50 x 2,30 m na autobusech i tramvajích

reklamní fólie doporučený formát o rozměrech cca 9,00 x 2,30 m na autobusech i tramvajích

reklamní fólie doporučený formát na zadních částech autobusů MHD

celoplošnou reklamu na tramvajích i autobusech MHD včetně oken

reklamní tabule na trolejových sloupech o rozměrech 120 x 100 cm

reklama na plotě areálu DPmML, a.s. v Litvínově o rozměrech 300 x 100 cm

reklamní panel na oplocení měnírny v Záluží o rozměru 200 x 300 cm

na prostředcích MHD tj. autobusy a tramvaje Most + Litvínov

v interiéru dopravních prostředků MHD Most + Litvínov

na plotě areálu DPmML, a.s. v Litvínově

na trolejových sloupech Most + Litvínov

na tramvajovém mostním objektu v Mostě 

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Jiří Novotný/ Ing. Jiří Holý

                CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s.

platný od 1. ledna 2017

NABÍZÍME PROVOZOVÁNÍ:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvnínova, a.s.

KONTAKT:

na tramvajovém mostním objektu v Mostě - formou 9 ks reklamních panelů 

o rozměru 100 x 200 cm

reklamní fólie QUEEN SIZE doporučený formát o rozměrech 2,20 x 0,60 m na autobusech i 

tramvajích

Marketing a reklama
Tř. Budovatelů 1395/23
434 01  Most

e-mail: holy@dpmost.cz

reklamní fólie KING SIZE doporučený formát o rozměrech 3,20 x 0,60 m na autobusech i 

 tramvajích

UMÍSTĚNÍ REKLAMY:

fax: 476 702 389
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Nabízíme kvalitní reklamní plochy všeho druhu za skvělé ceny.

Máte zájem se zviditelnit? Neváhejte a kontaktujte nás.

PONDĚLÍ - PÁTEK    07:00 - 15:00 hod.

tel. 476 769 008 / 476 769 096

mobil: 731 628 154

"Potřebujete zlepšit image Vaší firmy, budovat nebo posílit značku?                                

Potřebujete prodat své výrobky? Tak reklama je to pravé řešení."
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5. U reklamních letáků formátu A4 a A3 je z technických důvodů zakryt na letáku 20 mm spodní okraj.

Do tohoto prostoru nedoporučujeme proto umísťovat důležitá grafická a textová sdělení např. kontakt.

10. DPmML, a.s. reklamní fólie nevyrábí, může však zprostředkovat kontakt na reklamní agenturu a

výrobu u reklamní agentury zajistit.

6. Speciální atestovaná fólie na prosklené části vozů nesmí být nalepena na čelních a bočních sklech

sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180˚), nesmí překrývat obchodní název dopravce,

u autobusů nesmí překrývat třetí brzdovou svílnu, RZ, rychlostní terčík, LPG, tlak v pneu a jiné

předepsané prvky.

7. Držitel osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě skel na každém skle označit štítkem s

označením výrobce, typem fólie a schvalovací značkou (Atest 8SD 2 827), dále vydá majiteli

dokumentaci (kartička) o provedené úpravě.

8. Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou v Kč a bez DPH pokud není uvedeno jinak.

11. V případě poškození vozidla (laku karoserie) při odstranění reklamní fólie, hradí vzniklé škody

objednatel.

4. Zákazník si zajistí výrobu a instalaci ve vlastní režii po dohodě s DPmML, a.s. Ručí za jejich

trvanlivost a kvalitu po celou dobu provozování reklamy. Zakázka může být odmítnuta nebo přijata bez

záruky pokud zákazníkem dodaný materiál neodpovídá technickým a provozním podmínkám a právním

předpisům.

9. V ceně provozování reklamy není zahrnuto zhotovení reklamných fólií, panelů a tabulí, pokud není

uvedeno jinak.

 PODMÍNKY REKLAMY

1. Objednatel nese odpovědnost za estetickou úroveň, formu a obsah reklamy.

2. DPmML, a.s. má právo odmítnout reklamu, která je v rozporu s právními předpisy dále může po

objednateli požadovat úpravu obsahového a formálního řešení reklamy.

3. Celoplošná reklama musí zachovat kontrastní viditelnost povinných provozních údajů, nesmí

zakrývat svítilny, zrcátka, odrazky a vnější ovladače.



Formát 7 dní 14 dní 21 dní 1 měsíc 6 měsíců

A 4 18,00 Kč    25,00 Kč    32,00 Kč    40,00 Kč    230,00 Kč    

A 3 30,00 Kč    45,00 Kč    64,00 Kč    80,00 Kč    460,00 Kč    
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      REKLAMNÍ LETÁKY VE VOZIDLECH MHD

Technické podmínky: 

Pro umístění reklamních letáků je možné využít tyto formáty:

1. A4 na výšku i na ležato

Letáky jsou umísťovány ve vozidlech MHD v plastových přihrádkách zvaných fabiony v úrovni očí

cestujících. Dodává si je zákazník sám minimálně 2 dny před instalací, ten také ručí za jejich kvalitu i

obsah. Instalace probíhá každý den mimo soboty, neděle a svátků.

Minimální doba zakázky je 1 týden (7 dnů). Instalace a odstranění reklamních letáků je započítána již v ceně

provozování. Doporučené množství je cca 50 - 300 ks letáků.

Přeinstalace: 6,- Kč / ks (při přeinstalaci motivů během kampaně či speciálních požadavcích na umístění)

Cena za 1 ks reklamního letáku

U reklamních letáků formátu A4 a A3 je z technických důvodů zakryt na letáku 20 mm spodní okraj. Do

tohoto prostoru nedoporučujeme proto umísťovat důležitá grafická a textová sdělení např. kontakt.

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

2. A3 pouze na ležato 



1 měsíc
6 měsíců  

(vč.slevy 20%)

12 měsíců  

(vč.slevy 30%)

cena za 1 m2 cena za 1 m2 cena za 1 m2

MAN nenástupní strana          

(2,20 x 0,60 m)

Kloubový MAN nástupní 

strana  (1,50 x 0,48 m)

Crossway, SOR

(2,20 x 0,60 m)
 Citelis - Litvínov                     

(1,50 x 0,48 m)
Tramvaj typu T3               

(2,20 x 0,60 m)  

1 měsíc
6 měsíců  

(vč.slevy 20%)

12 měsíců  

(vč.slevy 30%)

cena za 1 m2 cena za 1 m2 cena za 1 m2

Tramvaj typu T3

Kloubový MAN nástupní 

strana  (1,50 x 0,48 m)

SOR, MAN- nenástupní 

strana

           820 Kč 

750 Kč                          3 600 Kč             6 300 Kč 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Součástí tohoto ceníku je obrazová příloha všech typů autobusů a tramvají.

Typ vozidla
Instalace   

odstranění

               750 Kč             3 600 Kč 

REKLAMNÍ FÓLIE TYPU QUEEN SIZE                                                                                                  
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Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

720 Kč          

doporučený formát 2,20 x 0,60 m (1,32 m
2
) a 1,50 x 0,48 m (0,72 m

2
)

Pro svou cenu je tento druh reklamy nejvíce využívaný. 

REKLAMNÍ FÓLIE TYPU KING SIZE                                                                 

doporučený formát 3,60 x 0,60 m (2,16 m
2
) 

Typ vozidla
Instalace   

odstranění

            6 300 Kč 



Typ vozidla 1 měsíc
3 měsíce 

(vč.slevy 10 %)

6 měsíců 
(vč.slevy 20 %) 

12 měsíců 
(vč.slevy 30 %)

Instalace      

odstranění

Tramvaj  T3

Autobus MAN

Autobus Citelis

Autobus SOR
Autobus Crossway

Typ vozidla 1 měsíc
3 měsíce 

(vč.slevy 10 %)

6 měsíců 
(vč.slevy 20 %) 

12 měsíců 
(vč.slevy 30 %)

Instalace      

odstranění

Tramvaj  T3

Autobus MAN

Autobus Citelis

Autobus SOR

Autobus Crossway

Typ vozidla 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 
Instalace      

odstranění

Tramvaj  T3      8 000 Kč        21 500 Kč         35 000 Kč       50 000 Kč 

Autobus MAN

Autobus Citelis

Autobus SOR

Autobus Crossway

Součástí tohoto ceníku je obrazová příloha všech typů autobusů a tramvají.
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REKLAMNÍ FÓLIE DOPORUČENÉHO FORMÁTU                                                                                      

cca 1,20 x 1,80 m (dle typu vozu) 
Tato fólie může být umístěna na nástupní i nenástupní straně vozu. Výroba je řešena kombinací speciální průhledné 

okenní fólie a vinylové fólie na plechovou část karoserie.

     2 000 Kč           9 600 Kč       16 800 Kč      1 000 Kč          5 400 Kč 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Tato fólie může být umístěna pouze na nenástupní straně vozu. Výroba je řešena kombinací speciální průhledné 

okenní fólie a vinylové fólie na plechovou část karoserie.

       REKLAMNÍ FÓLIE DOPORUČENÉHO FORMÁTU   

       cca 9,00 x 2,30 m (dle typu vozu) 

     7 000 Kč 
     8 000 Kč        21 500 Kč         30 000 Kč       40 000 Kč 

Tato fólie může být umístěna na nástupní i nenástupní straně vozu. Výroba je řešena kombinací speciální průhledné 

okenní fólie a vinylové fólie na plechovou část karoserie.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

        24 000 Kč 

              REKLAMNÍ FÓLIE DOPORUČENÉHO FORMÁTU                                                                    

                 cca 4,50 x 2,30 m (dle typu vozu) 

      42 000 Kč      4 000 Kč        13 500 Kč      5 000 Kč 



bez oken vč. oken bez oken vč. oken bez oken vč. oken

MAN, Citelis,         

Crossway, 

SOR

Most            

Litvínov
      45 000 Kč       55 000 Kč       81 000 Kč 99 000 Kč    114 750 Kč       140 250 Kč    

Kloubový 

autobus  MAN
Most       65 000 Kč       75 000 Kč     117 000 Kč 135 000 Kč  165 750 Kč       191 250 Kč    

Crossway
Linková 

doprava
      45 000 Kč       55 000 Kč       81 000 Kč 99 000 Kč    114 750 Kč       140 250 Kč    

          

bez oken vč. oken bez oken vč. oken bez oken vč. oken

Tramvaj typu 

T3 - 1 vůz

Most            

Litvínov
      60 000 Kč       75 000 Kč     108 000 Kč 135 000 Kč  153 000 Kč       191 250 Kč    

Tramvajová 

souprava -             

2 vozy T3

Most            

Litvínov

    100 000 Kč     105 000 Kč     180 000 Kč 189 000 Kč  255 000 Kč       267 750 Kč    

Nízkopodlažní 

tramvaj Astra Most     190 000 Kč     200 000 Kč     342 000 Kč 360 000 Kč  484 500 Kč       510 000 Kč    

1 měsíc  
6 měsíců 

(vč.slevy 20 %)

12 měsíců 
(vč.slevy 30 %)

cena/m2 cena/m2 cena/m2

MAN, Citelis,         

Crossway, 

SOR

Most             

Litvínov
1 000 Kč       4 800 Kč       8 400 Kč       2 000 Kč      

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Součástí tohoto ceníku je obrazová příloha všech typů autobusů a tramvají.
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Typ vozidla Oblast

REKLAMA TYPU BACK BOARD                                                                                

Reklamně zajímavá část vozu, polepena je celá zadní část karoserie včetně okna. Polepena může být také jen určitá zadní 

část karoserie vozu, jako např. zadní okno nebo zadní víko. Zadní čelo nabízí vysokou sledovanost zejména motoristů. 

Technologie výroby je řešena kombinací speciální průhledné okenní fólie a  vinylové fólie na plechovou část karoserie.

1 rok                     

Typ vozidla Oblast
Instalace   

odstranění

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

2 roky                             
(včetně slevy 10 %)

3 roky     

                  (včetně slevy 15 %)Typ vozidla Oblast

CELOPOŠNÁ REKLAMA NA VOZIDLECH MHD

AUTOBUSY

Možnost polepu oken speciální průhlednou okenní fólií.

TRAMVAJE

Možnost polepu oken speciální průhlednou okenní fólií. 

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

1 rok                     
2 roky                             

(včetně slevy 10 %)

3 roky                    

   (včetně slevy 15 %)



Reklamní 

panel
Rozměr

Doba 

provozování

Oblast 

provozování

Cena za 

provozování

Instalace 

odstranění

1 ks 200 x 300 cm 1 rok Litvínov 14 000,- 1 000,-

Reklamní 

panel
Rozměr

Doba 

provozování

Oblast 

provozování

Cena za 

provozování

Instalace 

odstranění

1 ks 300 x 100 cm 1 rok Litvínov 12 100,- 1 000,-
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REKLAMNÍ PANEL NA OPLOCENÍ

měnírny v Záluží - v Litvínově 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

areálu DPmML, a.s. v Litvínově

Umístění reklamního zařízení:

Výše uvedený typ reklamy svým provedením a umístěním nesmí porušovat krajinný ráz, ohrožovat veřejnou

bezpečnost a pořádek, bránit rozhledu na pozemních komunikacích a nad přípustnou míru obtěžovat okolí.

Dále uvedené zařízení musí být řádně připevněné a zabezpečené tak, aby nedošlo k uvolnění větrem a

ohrožení zdraví a života osob.

Technické a bezpečnostní podmínky:

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Umístění na části oplocení areálu DP Litvínov. Jedná se o dočasné reklamní zařízení o velikosti 300 x 100

cm. Materiál - pogumované plátno, které má po obvodu zalisovaná ocelová oka a bude pomocí

elektrikářských svorek připevněno na části uličního oplocení areálu DP Litvínov. Případně se může jednat o

plastovou desku.



Kategorie 

umístění
Rozměr

Doba 

provozování

Jednostranná 

tabule

Oboustranná 

tabule

Instalace        

odstranění

I. kategorie 120 x 100 cm 1 rok 8 250,- 11 000,-

II. kategorie 120 x 100 cm 1 rok 5 550,- 7 150,-

III. kategorie 120 x 100 cm 1 rok 4 180,- 6 050,-

I. kategorie:       centrum města Most (Rozkvět - Sportovní hala)

II. kategorie: Most (Rozkvět - Velebudice, Sportovní hala - ul. Rudolická)

III. kategorie:

REKLAMNÍ TABULE

na trolejových sloupech 

centrum města Litvínov (Prior - Citadela)

1 000,-

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
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Litvínov (Nádraží ČD - Prior)

ostátní části měst Mostu a Litvínova

(Most bl. 100 - Litvínov - nádraží)



Reklamní 

panel
Rozměr

Minimální doba 

provozování

Oblast 

provozování

Cena za 

provozování
Instalace 

odstranění

1 ks 100 x 100 cm 28 000,-/m2

1 ks 100 x 200 cm 56 000,-/kus
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Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

REKLAMNÍ TABULE

na tramvajovém mostním objektu u bl. 100 v Mostě (OBI)

Umístění a popis reklamního zařízení:

Umístění na tramvajovém mostním objektu u bl. 100 v Mostě (OBI). Jedná se o 9 ks  pevných 

reklamních rámů včetně uchycení o rozměrech 100 x 200 cm (ve vlastnictví DPmML, a.s.). Do těchto 

rámů lze instalovat Vaší reklamní tabuli.

1 rok Most 1 000,-


