
adresář českého letectví
kompletní seznam firem z oblasti letectví, souvisejících oborů a jejich dodavatelů

• informace rozděleny do přehledné
nomenklatury

• křížové vyhledávací rejstříky dle oborů,
skupin, klíčových slov, kompletní index firem

• základní zápis firmy zdarma

• zvýrazněný zápis a plošná inzerce
za přijatelné ceny

• všechny zapsané firmy obdrží
1x výtisk adresáře zdarma

• on-line adresář a registrace na
www.aerobaze.cz

• Uzávěrka pro zápisy a objednávku inzerce
v AeroBázi 2002 je 16. července 2001

• vychází na konci srpna 2001

Vydává: Avion® • Sudoměřská 48 • 130 00 PRAHA 3 • tel 0607/877 833
http://www.aerobaze.cz • e-mail: firmy@aerobaze.cz

AeroBáze - a� hledáte cokoliv!
Žádejte formulář v anglickém a německém jazyce!!!

Nomenklatura

1 Letečtí provozovatelé
1.1 pravidelná a nepravidelná

doprava/přeprava
1.2 letecké práce
1.3 letecké školy

2 Dodavatelé leteckého
provozu

2.1 pohonné hmoty a lubrikanty
2.2 spotřební materiály a hmoty
2.3 služby a technologie pro

letecký provoz - přípravy
letů/navigační služby,
catering, handling

3 Výrobci a prodejci
letecké techniky -
létající stroje a jejich
části (výroba, prodej,
opravy, údržba)

3.1 letadla dopravní
3.2 letadla obchodní
3.3 letadla pro letecké práce
3.4 letadla sportovní
3.5 letadla VLA
3.6 letadla UL, PPG, MPG
3.7 bezmotorová letadla a HG, PG
3.8 vírníky

3.9 helikoptéry
3.10 balony a vzducholodě
3.11 avionika
3.12 motory a vrtule
3.13 letištní systémy, systémy řízení

provozu
3.14 systémy zabezpečení,

záchranné prostředky
3.15 padáková technika
3.16 ostatní technika, pomůcky

4 Dodavatelé letecké
výroby

4.1 technologie, technologické
zpracování

4.2 dílčí celky
4.3 speciální materiály
4.4 spotřební materiály a hmoty

5 Letecké kluby, spolky,
úřady, nadace

5.1 legislativa, úřady, státní správa
5.2 kluby, spolky, nadace

6 Obchod, služby
6.1 reklama, propagace a public

relations
6.2 pojištění

6.3 financování, leasing
6.4 letecké právo, odhady
6.5 letecké zdravotnictví
6.6 prodej služeb leteckého

provozu - prodej letenek,
charterových letů, cestovky

6.7 výzkum, vývoj technologií
6.8 stavebnictví pro letectví,

engineering
6.9 obchodní služby, mezinárodní

obchod
6.10 oděvy a ochranné pomůcky

7 Letecké/letištní
informace, publikace

7.1 periodické a neperiodické
publikace, vydavatelství
a nakladatelství

7.2 informace pro letecký provoz
AIPy, mapy, meteo, navig.

8 Letecké vzdělávání
a lidské zdroje

8.1 odborné školy
8.2 odborný výcvik, rekvalifikace a

celoživotní vzdělávání
8.3 zprostředkování lidských

zdrojů

9 Letiště
9.1 IFR, pro leteckou dopravu

a přepravu
9.2 VFR
9.3 heliporty
9.4 pro UL letadla
9.5 startoviště pro HG, PG
9.6 dodavatelé služeb, technologií,

spotřebních materiálů
a hmot pro letiště

10 Letecká zábava, sport,
poznávání

10.1 modelářství
10.2 sportovní vyžití, sportoviště
10.3 tematické zájezdy a exkurze
10.4 simulátory, virtuální létání,

počítačové hry

11 Kalendář leteckých akcí
11.1 veletrhy, výstavy, aerosalony
11.2 soutěže
11.3 slety, setkání
11.4 kulturní akce - plesy
11.5 kurzy, školení

12 Ostatní

Struktura adresářového zápisu,
popis jednotlivých částí

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz
jednatel: Patrik Sainer, 02/2272 0962
rok vzniku 1996, 3 zaměstnanci, plátce
DPH, forma: fyzická osoba
působení: výroba 50%, služby 50%
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie.
EN: Publishing activity in General Aviation,
construction and production aids for flying,
aerial photography.
reference: F-Air letecká společnost, ČSA,
LAA ČR, Stratos 07

3.3; 6.5; 7.2; viz plošná inzerce
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AeroBáze 2002 - Objednávka zápisu do adresáře, objednávka inzerce
Vydavatel
Avion® Patrik Sainer, zastoupený: P. Sainerem
sídlo: Sudoměřská 48, 130 00 PRAHA 3
tel: 0607/877 833,
www.aerobaze.cz, e-mail: firmy@aerobaze.cz
ičo: 4821 7841, dič: 097-7308260047,
jsme plátci DPH

Zápis v adresáři (tento zápis má každá firma v 1 nomenklatuře zdarma)
Pro zápis do každé další nomenklatury vyplňte tento list celý znovu, prosím (neplatí pouze v případě zcela identického zápisu
ve všech nomenklaturách). Další zápis je zpoplatněn dle ceníku. Formulář možno okopírovat, nebo jej žádejte u vydavatele.
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Zadavatel zápisu, inzerce Tyto informace nebudou zveřejněny, slouží pouze pro potřeby vydavatele.

firma:

zastoupena:

obchodní
jméno tel1 tel2

nomenklaturní číslo

ne / ano - početSouběžně podávám objednávku
zápisu také v další nomenklatuře

Pro zápis do nomenklatury Letiště a Kalendář leteckých akcí žádejte zvláštní formulář!

e-mail

fax

AFTN

adresa

http://

osoby a spojení (můžete zapsat až tři zástupce společnosti, na které chcete uvést přímé telefonní číslo a jejich funkci)

doplňující údaje o firmě (údaje, které nechcete zveřejňovat, nemusíte uvádět !!! )

informace o činnosti firmy (krátká charakteristika činnosti firmy, text je omezen max. délkou 250 znaků vč. mezer, delší text je možný za mírný příplatek)

maxi text (dalších 250 znaků textu je možné uvést za mírný příplatek)

funkce jméno telefon

jméno telefon

jméno telefon

funkce

funkce

právní forma

činnost firmy v oblastech výroba % služby % velkoobchod % maloobchod % export/import %

rok vzniku počet
zaměstnanců plátce dph ano / ne

42 znaků

ičo:

dič:

tel:

sídlo:

e-mail:

84 znaků

126 znaků

168 znaků

210 znaků

250 znaků

42 znaků

84 znaků

126 znaků

reference (zde můžete uvést vaše reference - významné klienty, projekty, doporučení, text je omezen max. délkou 120 znaků vč. mezer)

Objednávám zvýraznění zápisu v adresáři (označte objednané varianty zvýraznění zápisu, bližší informace o možnostech zvýraznění zápisu najdete na poslední straně formuláře)

42 znaků

84 znaků

120 znaků

168 znaků

210 znaků

250 znaků

základní zápis (zdarma v 1 nomenklatuře)û
větší název firmy (zdarma, lze obj. pouze

při zadání zápisu přes webový formulář)
text anglicky - informace o činnosti firmy

také v angličtině (500,-Kč; překlad zajistí
vydavatel, překlad maxi textu je v ceně)

maxi text = +250 znaků informací
o činnosti firmy (800,-Kč)

velký modrý název = velikost +50%
+ modrá barva (1 000,-Kč)

logo firmy, umístěné nad názvem firmy,
velikost 40x17mm (1 500,-Kč)

logo firmy v modré barvě (2 000,-Kč)

obrázek čb - fotografie/grafika umístěná
přímo u zápisu, vel. 40x20mm (1 500,-Kč)

Paket MEDIUM - logo, velký modrý název, maxi text, anglický
text, 1/8 strany plošné inzerce čb + modrá umístěna
v blízkosti zápisu (8 500,-Kč => sleva 2 300,-Kč)

Paket LARGE - logo, velký modrý název, maxi text, angl. text,
1/2 str. plošné inz. čb + modrá (16 000,-Kč => sleva 2 800,-Kč)

Plošná inzerce čb  /  čb + modrá  /  barevně

Podklady a specifikace pro plošnou inzerci uveïte ve zvláštní příloze.

velký obrázek čb - fotografie/grafika umist.
přímo u zápisu, vel. 40x40mm (2 500,-Kč)

velký obrázek čb + modrá - grafika umist.
přímo u zápisu, vel. 40x40mm (3 000,-Kč)

Paket BLUE - logo, velký modrý název, text
anglicky (2 200,-Kč => sleva 800,-Kč)

Paket BIG BLUE - logo, velký modrý název,
obrázek čb, maxi text, text anglicky
(3 800,-Kč => sleva 1 500,-Kč)

Paket DOUBLE BLUE - 2x zápis blue - do
hlavní a další 1 nomenklatury
(5 600,-Kč => sleva 1 900,-Kč)

V

Za zadavatele: podpis (otisk razítka)

dne

1/16;  1/8;  1/4;  1/2;  1/1 strany



Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960,
http://www.avion.aerobaze.cz
---

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, tel: 0607/877 833,
fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz,
e-mail: avion@aerobaze.cz
jednatel: Patrik Sainer, 02/2272 0962
rok vzniku 1996, 3 zaměstnanci, plátce
DPH
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie. Vydavatel publikací:
Databáze letiš�, AeroBáze - adresář
českého letectví, Zápisník letů JAR FCL.
---

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, fax: 02/2272 0961
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví.
3.3; 6.5

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, fax: 02/2272 0961
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie.
---

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, tel: 0607/877 833,
fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz,
e-mail: avion@aerobaze.cz
jednatel: Patrik Sainer, 02/2272 0962
rok vzniku 1996, 3 zaměstnanci, plátce
DPH
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie. Vydavatel publikací:
Databáze letiš�, AeroBáze - adresář
českého letectví, Zápisník letů JAR FCL.
3.3; 6.5; viz plošná inzerce

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, tel: 0607/877 833,
fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz,
e-mail: avion@aerobaze.cz
jednatel: Patrik Sainer, 02/2272 0962
asistentka: Lenka Chudějová, 0602/742 353
programátor: Radek Pilát, 0603/427 478
rok vzniku 1996, 3 zaměstnanci, plátce
DPH, forma: fyzická osoba
působení: výroba 50%, služby 50%
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie. Vydavatel publikací:
Databáze letiš�, AeroBáze - adresář
českého letectví, Zápisník letů JAR FCL.
reference: F-Air letecká společnost, ČSA,
LAA ČR, Stratos 07
3.3; 6.5; 7.2

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, tel: 0607/877 833,
fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz,
e-mail: avion@aerobaze.cz
jednatel: Patrik Sainer, 02/2272 0962
asistentka: Lenka Chudějová, 0602/742 353
programátor: Radek Pilát, 0603/427 478
rok vzniku 1996, 3 zaměstnanci, plátce
DPH, forma: fyzická osoba
působení: výroba 50%, služby 50%
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie. Vydavatel publikací:
Databáze letiš�, AeroBáze - adresář
českého letectví, Zápisník letů JAR FCL.
EN: Publishing activity in General Aviation,
construction and production aids for flying,
aerial photography. Publisher of: Aerodrome
Database, AeroBáze - Czech Aviation
Directory, Pilot Logbook JAR FCL.
reference: F-Air letecká společnost, ČSA,
LAA ČR, Stratos 07
3.3; 6.5; 7.2; viz plošná inzerce

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, fax: 02/2272 0961
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie.
3.3; 7.2

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz
jednatel: Patrik Sainer, 02/2272 0962
rok vzniku 1996, plátce DPH
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie. Vydavatel publikací:
Databáze letiš�, AeroBáze - adresář
českého letectví, Zápisník letů JAR FCL.
Vedení rejstříku ploch pro vzlety a přistání
Sportovních létajících zařízení pro Leteckou
amaterskou asociaci ČR. Zpracování
exportních databází letiš� ČR a SR pro
různé použití v tištěných dokumentech či
elektronických přístrojích.
EN: Publishing activity in General Aviation,
construction and production aids for flying,
aerial photography. Publisher of: Aerodrome
Database, AeroBáze - Czech Aviation
Directory, Pilot Logbook JAR FCL.
Processing register of airfields for takeoffs
and landings of flying sport apparates for
Amater Aviation Association of Czech
Republic. Production of aerodrome
database for use at varius publications and
electronical devices
reference: F-Air letecká společnost, ČSA,
LAA ČR, Stratos 07

3.3; 6.5; 7.2

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, tel: 0607/877 833,
fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz,
e-mail: avion@aerobaze.cz
asistentka: Lenka Chudějová, 0602/742 353
rok vzniku 1996, 3 zaměstnanci, plátce
DPH, forma: fyzická osoba
působení: výroba 50%, služby 50%
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie. Vydavatel publikací:
Databáze letiš�, AeroBáze - adresář
českého letectví, Zápisník letů JAR FCL.
reference: F-Air letecká společnost, ČSA,
LAA ČR, Stratos 07
3.3

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz
jednatel: Patrik Sainer, 02/2272 0962
rok vzniku 1996, plátce DPH
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie. Vydavatel publikací:
Databáze letiš�, AeroBáze - adresář
českého letectví, Zápisník letů JAR FCL.
EN: Publishing activity in General Aviation,
construction and production aids for flying,
aerial photography. Publisher of: Aerodrome
Database, AeroBáze - Czech Aviation
Directory, Pilot Logbook JAR FCL.

8.2

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960,
http://www.avion.aerobaze.cz
---

Prodej Letenek
Letenková 12, Praha 6 Letná
tel: 02/1234 5678, tel: 02/1234 5679
fax: 02/2345 6789
http://www.letenky.cz,
e-mail: daleko@letenky.cz
jednatel: Petr Letný, 0602/123 456
info: Prodej letenek, cestovní pojištění,
zajištění plného cestovního servisu.
EN: Airticket sale, travel insurance, travel
full service.
8.5; viz plošná inzerce

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960,
http://www.avion.aerobaze.cz
---

Avion
Sudoměřská 48/650, 130 00 Praha 3
tel: 02/2272 0960, fax: 02/2272 0961,
http://www.avion.aerobaze.cz
jednatel: Patrik Sainer, 02/2272 0962
rok vzniku 1996, plátce DPH
info: Vydavatelská činnost v oboru
všeobecného letectví, konstrukce a výroba
pomůcek pro létání, reklamní činnost,
letecké fotografie. Vydavatel publikací:
Databáze letiš�, AeroBáze - adresář
českého letectví, Zápisník letů JAR FCL.
Vedení rejstříku ploch pro vzlety a přistání
Sportovních létajících zařízení pro Leteckou
amaterskou asociaci ČR. Zpracování
exportních databází letiš� ČR a SR pro
různé použití v tištěných dokumentech či
elektronických přístrojích.
EN: Publishing activity in General Aviation,
construction and production aids for flying,
aerial photography. Publisher of: Aerodrome
Database, AeroBáze - Czech Aviation
Directory, Pilot Logbook JAR FCL.
Processing register of airfields for takeoffs
and landings of flying sport apparates for
Amater Aviation Association of Czech
Republic. Production of aerodrome
database for use at varius publications and
electronical devices
reference: F-Air letecká společnost, ČSA,
LAA ČR, Stratos 07
3.3; 6.5; 7.2; viz plošná inzerce

• V tomto sloupečku jsou v horní
části uvedeny zápisy zveřejněné
zdarma - rozdíl je pouze v množství
údajů, které chce inzerent zveřejnit.
• V dolní části je inzerát v rozsahu
Paket BLUE (obsahuje logo, velký
modrý název a anglický překlad)
- jedná se o základní možnost, jak
můžete upoutat pozornost
- zaujmout potenciálního zákazníka
i v případě, že hodláte investovat jen
nezbytně nutné prostředky.

• Zápis v horní části tohoto sloupečku
velmi dobře ilustruje, jak díky modré
barvě a velikosti písma bude váš
inzerát nepřehlédnutelný. Jedná se
o zápis s velkým modrým názvem,
anglickým překladem a odkazem na
plošnou inzerci. 
V dolní části je inzerát v rozsahu
Paket BIG BLUE (obsahuje logo,
velký modrý název, maxi text,
obrázek a anglický překlad)  - zde již
máte více možností jak zaujmout
potenciálního zákazníka.

• Druhý zápis odzhora v tomto
sloupci využívá možnosti velkého
obrázku s modrou barvou. Větší
plocha znamená více informací
o vaší firmě nebo vašich výrobcích.
Modrá barva vystupuje ze stránky!
• V pravém sloupečku je dobře vidět,
že modrá barva ve velkém názvu
firmy vám pomůže udělat z uživatele
adresáře vašeho zákazníka.

• Poslední inzerát na stránce je
v rozsahu Paket MEDIUM (obsahuje
logo, velký modrý název, maxi text,
anglický překlad a 1/8 strany plošné
inzerce čb + modrá). Větší plocha
upoutá! Modrá barva bije do očí,
uživatelé si ji všimnou jako první.
Použijte modrou pro jméno vaší
firmy, logo produktu, telefonní číslo,
výhody pro zákazníka ....!

BBBBuuuuïïïïtttteeee     jjjj iiiinnnníííí     nnnneeeežžžž     oooossssttttaaaattttnnnníííí ....
BBBBuuuuïïïïtttteeee     vvvvýýýýrrrraaaazzzznnnníííí !!!!
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VZOROVÁ STRÁNKA 3.16Výrobci a prodejci letecké techniky / ostatní technika, pomůcky
Manufacturers and dealers of aviation products / other products, aids

LET IŠŤ
DATABÁZE
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KOMPLETNÍ UCELENÝ SOUBOR
AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ PRO LETY VFR

• Obsahuje všechna letiště a UL plochy
• Barevné mapky s leteckými informacemi
• Komunikační frekvence
• Užitečné telefony a adresy
• Letové postupy, radiopostupy
• Letový plán, mezinárodní lety
• Meteo informace
• Východy a západy slunce
• Přehledná mapa vzdušného prostoru ČR
• JAR FCL - udržování kvalifikací
• Kvalitní kroužková vazba,

ve které se výborně listuje

3.
16

!!!! OBJEDNÁVEJTE NYNÍ !!! VŠECHNO ZBOŽÍ ZASÍLÁME NA DOBÍRKU !!!

LET IŠŤ

Avion®, Sudoměřská 48, 130 00 PRAHA 3, tel (+420) 607 - 877 833
http://www.avion.aerobaze.cz, e-mail: avion@aerobaze.cz

DATABÁZE

KOMPLETNÍ UCELENÝ SOUBOR
AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ PRO LETY VFR

• Obsahuje všechna letiště a UL plochy 
• Barevné mapky s leteckými informacemi
• Komunikační frekvence, užitečné telefony a adresy
• Letové postupy, radiopostupy, letový plán, mezinárodní lety
• Meteo informace, východy a západy slunce
• Přehledná mapa vzdušného prostoru ČR
• Převody jednotek, tabulky, JAR FCL - udržování kvalifikací
• Anglický a německý supplement
• Kvalitní kroužková vazba, ve které se výborně listuje
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AeroBáze 2002 - ceník zvýraznění zápisů a plošné inzerce

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci
Zadávání zápisů do adresáře a inzerátů. Inzeráty a zápisy do adresáře (dále jen inzerát)
se přijímají na základě písemné objednávky inzerce. Objednávka inzerce je smlouva
o zveřejnění inzerátu zadavatele v tištěné publikaci AeroBáze za účelem šíření reklamy.
Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné
uveřejnění, a to zejména: obchodní jméno zadavatele, sídlo firmy, IČO (IČO inzerenta), DIČ,
jméno pracovníka odpovědného za objednávku. Za včasné a bezchybné dodání inzertních
a datových podkladů je odpovědný zadavatel. Zadavatel je odpovědný za bezchybný obsah
a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzerát, jsou v souladu s právními
předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je zadavatel povinen na sebe převzít
závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které vznikly
s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu. Zadavatel je povinen
uvést v obsahu inzerátu pouze pravdivé a nezavádějící údaje. Zadavatel tímto prohlašuje, že
má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby. Vydavatel
si vyhrazuje právo odmítnout objednávku inzerátu kvůli obsahu, původu či technické formě,
pokud je jeho obsah v rozporu s právními předpisy, nebo pokud je jeho zveřejnění pro
vydavatele nepřípustné. Vydavatel si vyhrazuje možnost vlastního určení nomenklaturního
čísla zápisu zadavatele. Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti
zadavatele a pokud není zajištěna na žádost vydavatele žádná přiměřená a včasná platba
předem, vyhrazuje si vydavatel právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy.
Vydavatel si vyhrazuje právo na označení inzerátu. Podklady pro inzerci se vracejí zadavateli

pouze na jeho vyžádání.
Platební podmínky. Konečná cena vyplývá z platného ceníku zvýraznění zápisů a inzerce.
Vydavatel fakturuje tuto cenu zadavateli po převzetí datových a inzertních podkladů, faktura
se zasílá společně s kontrolním (korekturním) otiskem a je splatná 14 dnů od dne vystavení,
pokud není písemně stanoveno jinak. Při prodlení v placení je zadavatel povinen zaplatit
úroky z prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb.
Vydavatel může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek nebo
může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem. Má-li
zadavatel vůči vydavateli splatné závazky za zveřejnění inzerátů v příslušných dříve
splatných produktech podle jiných smluv, bude úhrada této smlouvy považována za úhradu
těchto dříve splatných závazků.
Storno, reklamace. Při stornování objednávky zadavatel zaplatí část z celkové ceny podle
doby storna před uzávěrkou inzerce následovně: 20% z celkové ceny - ≥5 týdnů před
uzávěrkou, 50% z celkové ceny - 4-1 týden před uzávěrkou, 100% celkové ceny - méně než
1 týden před uzávěrkou. Storno objednávky doručí zadavatel písemně na adresu vydavatele.
Zadavatel má v případě nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu, ale pouze
v rozsahu, v němž byl obsah inzerátu omezen. Zadavatel nemá právo na reklamaci v případě
dodání nesprávných inzertních podkladů či odsouhlasení korektury inzerátu s uvedenou
chybou. Reklamace je možná písemnou formou a to nejpozději do 30 dní od prvého dne
distribuce produktu. Zadavatel nemá v žádném případě nárok na náhradu ušlého
či průměrného zisku a to ani v případě uznání reklamace oprávněnou.
Tyto obchodní podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním zákoníkem.

Grafické provedení, tiskové podklady
Grafické provedení plošné inzerce uvede zadavatel v příloze této smlouvy. Propagační materiály
(v tištěné nebo elektronické podobě) dodá zadavatel. Tiskové rozměry jsou uvedeny u jednotlivých
specifikací inzertních ploch.

Tisk - ofset, čtyřbarva CMYK. 
Podklady - výtažky 1:1 + nátisk (175 lpi, běžné úhly), spad 5mm.
Ke zpracování - kvalitní diapozitivy nebo fotografie do formátu A4, pérové předlohy, maketa,
text. V digitální podobě (zpracování PC) TIFF, EPS, CDR, médium disketa 3,5”, ZIP, CD
(jiné formáty po dohodě).

Možnosti zápisu - ceník
prostý zápis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zdarma

platí pro zápis do jedné nomenklatury
zápis do další nomenklatury  . . . . . . . .1 500,- Kč

text zápisu nemusí být shodný s textem v hlavní
nomenklatuře, příplatky za zvýraznění jsou účtovány
v plné výši

větší název firmy  . . . . . . . . . . . . . . . .zdarma
velikost +25%, lze objednat pouze při zadání zápisu
přes webový formulář

text anglicky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,- Kč
informace o činnosti firmy také v angličtině (odborný
překlad zajistí vydavatel, překlad maxi textu je
zahrnut v ceně)

maxi text  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800,- Kč
+250 znaků informací o činnosti firmy

velký modrý název  . . . . . . . . . . . . . .1 000,- Kč
velikost +50% + modrá barva

logo firmy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500,- Kč
umístěné nad názvem firmy, vel. 40x17 mm

logo firmy v modré barvě . . . . . . . . . .2 000,- Kč
obrázek čb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500,- Kč

fotografie/grafika umístěná přímo u zápisu firmy,
velikost 40x20 mm

velký obrázek čb  . . . . . . . . . . . . . . . .2 500,- Kč
fotografie/grafika umístěná přímo u zápisu firmy,
velikost 40x40 mm

velký obrázek čb + modrá  . . . . . . . . .3 000,- Kč
grafika umístěná přímo u zápisu firmy s použitím
modré barvy, velikost 40x20 mm

Slevy
Paket BLUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 200,- Kč

obsahuje: logo, velký modrý název, text anglicky
(sleva =800,- Kč)

Paket BIG BLUE  . . . . . . . . . . . . . . . . .3 800,- Kč
obsahuje: logo, velký modrý název, maxi text, text
anglicky, obrázek čb (sleva =1500,- Kč)

Paket DOUBLE BLUE  . . . . . . . . . . . . .5 600,- Kč
obsahuje: 2x zápis BLUE - do hlavní a jedné další
nomenklatury (sleva =1900,- Kč)

Paket MEDIUM  . . . . . . . . . . . . . . . . .8 500,- Kč
obsahuje: logo, velký modrý název, maxi text, text
anglicky, 1/8 strany plošné čb inzerce + modrá
umístěna v blízkosti zápisu (sleva =2300,- Kč)

Paket LARGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000,- Kč
obsahuje: logo, velký modrý název, maxi text, text
anglicky, 1/2 strany plošné čb inzerce + modrá
umístěna v blízkosti zápisu (sleva =2800,- Kč)

Ceník a formáty plošné inzerce
1/1 strana - barevně
cena: 36 000,- Kč
prioritní strany +20% )*
formát rámu: 175x260
na spad: 200x280
1/4 strany - barevně
cena: 14 000,- Kč
formát rámu: 84x217

1/2 strany - barevně
cena: 22 000,- Kč
prioritní strany +20% )*
formát rámu: 175x127
na spad: 200x140

* Prioritní strany = strany barevné inzerce zařazené
úplně na začátku adresáře - ihned za obálkou.

Všechny tiskové rozměry jsou uvedeny v milimetrech
šířka x výška.

1/1 strana - barevně
2. a 3. str. obálky
cena: 45 000,- Kč
formát na spad: 200x280

1/1 strana - barevně
4. str. obálky
cena: 60 000,- Kč
formát na spad: 200x280

proužek 180x80
nomenklaturní plocha
cena: 8 000,- Kč
proužek 180x80
adresářová plocha
cena: 16 000,- Kč

proužek 180x50
nomenklaturní plocha
cena: 6 000,- Kč
proužek 180x50
adresářová plocha
cena: 12 000,- Kč

Ceny za inzerci na internetu platí pro zobrazování po celou dobu platnosti tištěného adresáře (1 rok) - www.aerobaze.cz.
Sleva: při objednání plošné inzerce čb+modrá 1/2 nebo 1/1 strany a proužku 180x50=sleva 2000,-Kč z celkové částky.
Sleva: při objednání plošné inz. barevné strany 1/2 nebo 1/1 strany a proužku 180x80=sleva 4000,-Kč z celkové částky.

1/1 strana
čb: 18 000,- Kč
čb+modrá: 22 000,- Kč
formát rámu: 175x255
na spad: 200x280
1/4 strany
čb: 7 500,- Kč
čb+modrá: 9 500,- Kč
formát rámu: 86x126
formát rámu: 175x61,5; 41,5x255
1/16 strany
čb: 4 000,- Kč
čb+modrá: 5 000,- Kč
formát rámu: 41,5x61,5

1/2 strany
čb: 12 000,- Kč
čb+modrá: 15 000,- Kč
formát rámu: 175x126
formát rámu: 86x255

1/8 strany
čb: 5 500,- Kč
čb+modrá: 7 000,- Kč
formát rámu: 86x61,5
formát rámu: 41,5x126
PR článek 1/2 strany
cena: 10 000,- Kč
rám: 175x127
uveden v oblasti čb stran, písmo min. 8pt,
při větším rozsahu násobky 1/2 stran

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 22%.
Objednávky přijaté po uzávěrce = +50% přirážka k základní ceně. Cena neobsahuje grafický návrh = +20% z ceny inz. plochy.
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Objednávka výtisků AeroBáze - adresář českého letectví
firma:

ulice:

objednávám kusů adresáře AeroBáze 2002

psč

tel/e-mail:
Všechny zapsané firmy obdrží automaticky 1x výtisk adresáře zcela zdarma !

ad
re

sa
 p

ro
 z

as
lá

ní
 

město:

Uzávěrka pro zápisy a objednávky inzerce v AeroBázi 2002 je 16. července 2001.
# #

dne podpis (otisk razítka)

v ceně 190,- Kč (vč. dph). Objednané výtisky mi zašlete na mou adresu na dobírku.
Beru na vědomí, že k ceně zásilky bude účtováno balné 25,- Kč a poštovné dle

platných poštovních tarifů. Objednávku zašlete na adresu vydavatele:
Avion, Sudoměřská 48, 130 00 Praha 3, tel 0607/877 833,

www.aerobaze.cz, e-mail: firmy@aerobaze.cz
Objednávku můžete provést také na pilotshop.aerobaze.cz !
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