7. ročník

TESTY TRASY LIDÉ TECHNIKA CESTOPISY

SPECIÁLNÍ

PŘÍLOHA

katalog

Jarní toulky po Alpách
s Alenou Zárybnickou

elektro
k l2 2

92 kol
20 značek
413 modelů

TECHNIKA
• možnosti automatické detekce pádu
• průvodce nastavením odpružení
• přechod na bezdušové pláště
• „e-bike specific” komponenty
• Bosch 2020, motor čtvrté generace

Mobilní aplikace
pro přesnější nastavení elektrokola

TESTY KOL
• Specialized Levo SL Comp Carbon • Moustache Samedi 27
Trail 6 • Trek Rail 9 • Totem Eagle 29“ • Rockrider E-ST 900
• Rock Machine e10-29

1/2020 • 84 Kč/4,19 €

KATALOG
ELEKTROKOL

2/2020

elektrok la

elektrok la

elektrok la

TESTY TRASY LIDÉ TECHNIKA CESTOPISY

28 elektrokol ve velkém srovnávacím testu • svět nákladních cyklokamionů • žena, která vymyslela slovo Pedelec • úloha elektrokola v době pokrizové

1/2020

www.iVelo.cz

1/2020

elektrok la
katalog elektrokol 2020 • motor Bosch Performance CX 2020 • Jarní toulky po Alpách • testy kol: Trek, Specialized, Rock Machine, Rockrider, Moustache, Totem

www.iVelo.cz

elektrok la

elektrok la
2/2020

náklad

8000

výtisků

TESTY TRASY LIDÉ TECHNIKA CESTOPISY

elektrok la
vaše inzerce
u nových
čtenářů tradičně
zdarma na PC,
tabletech
a mobilních
telefonech na
www.floowie.com,
www.alza.cz/
media!

VELKÝ

SROVNÁVACÍ TEST

ELEKTROKOL
L
28 KO
2020
TU!
V TES

APACHE AUTHOR BERGAMONT CTM EASYBIKE GHOST GIANT HAIBIKE KELLYS
KTM MERIDA MOUSTACHE MTF ROCKRIDER SCOTT SPECIALIZED TREK WHYTE

2/2020 • 84 Kč/4,19 €

Úloha elektrokol v době pokrizové Svět nákladních cyklokamionů
Nastavení posedu snadno a rychle Rakouské Achensee, poprvé na e-biku
Rozhovor: žena, která vymyslela slovo Pedelec E-kolo vrací zpět do sedla

VELKÝ SROVNÁVACÍ
TEST

kalendář Elektrokola 2021

co jsou Elektrokola

Tištěný časopis o fenoménu „elektrokola“, který zpracovává toto atraktivní téma
a oslovuje jasnou cílovou skupinu.
Časopis připravuje osvědčený vydavatel se zkušeným redakčním týmem,
pracujícím také na přípravě titulů Vela a 53x11.

1/21

uzávěrka objednávek
(podklady hotová inzerce
pro výrobu) (elektr. podoba)
12. 2.
26. 2.

2/21

distribuce

14. 5.

expedice
(prodej)
17. 3.

4. 6.

18. 6.

10 % předplatitelé
10 % vlastní prodejní síť (specializované sportovní prodejny a půjčovny)
80 % hromadná distribuce tisku

Objednávky na severin@vpress.cz, tel.: 603 167 411

Technické parametry inzerce

Formáty inzerce
1/1

205 x 297

1/4

výška

47 x 297

1/2

výška

100 x 297

1/4

šířka

205 x 70

1/2

šířka

205 x 146

1/4

kvádr

89 x 130

1/3

výška

68 x 297

1/8

89 x 62

1/3

šířka

205 x 95

1/16

89 x 30

Veškeré informace, které nemají být oříznuty, musí být vzdáleny od kraje čistého
formátu alespoň 3 mm odspodu, shora a na vnější straně inzerátu a 7 mm od hřbetu
časopisu. Rozměry jsou bez spadu (nutno přičíst 4 mm na spadávku)

Požadavky na podklady

Nárok na slevu za platbu předem vzniká
úhradou 14 dní před redakční uzávěrkou.
Slevy za opakování a platbu předem se sčítají.
V případě nezaplacení v termínu splatnosti
ztrácí zákazník nároky na veškeré slevy.

■ data v PDF na inzerce@vpress.cz
■ větší černé plochy musí být
ze složené černé o parametrech
nejlépe C-30, M-30, Y-30, K-100

Slevy

■ opakování 3–5x
■ opakování 6x a více

Příplatky
7%
10 %

Slevy za opakování platí pouze pro jednu
objednávku (počet opak. musí být uveden).
Slevy za opakování se vyúčtují při fakturaci
poslední objednané inzerce. Opakování
v časopisech Velo, Cykloturistika a 53x11 se
sčítají.
■ platba předem kumulované objednávky

10 %

Příplatek za umístění (minimální plocha
1/2 strany) dle přání zákazníka
Příplatek za výrobu inzerátu

25 %
10 %

Storno

Storno do 25 dnů před datem expedice 50 %
Storno do 15 dnů před datem expedice100 %

Objednávky

Vydavatelství V-Press uveřejní inzerci pouze
na základě řádné objednávky.

