
Podmínky předplatného týdeníku Znojemsko 

Objednání předplatného: Týdeník Znojemsko je možné objednat kdykoli v průběhu roku e-mailem, 

osobně, poštou či na webových stránkách. Objednávky předplatného jsou považovány za objednávky 

na dobu neurčitou, dokud nejsou předplatitelem písemně ukončeny. Součástí týdeníku je i časopis TV 

Pohoda. 

Objednávka musí obsahovat: 

• Údaje pláce/fakturační adresu  
o Jméno, příjmení a titul 
o Adresu plátce předplatného a identifikační číslo organizace, bylo-li předplatiteli přiděleno 
o Emailovou adresu 
o Telefonní kontakt 

• Doručovací adresu: 
o Jméno, příjmení a titul 
o Adresa fyzické či právnické osoby, které má být titul doručován, není-li tato osoba totožná 

s fakturační adresou (adresu pro doručování je možné během trvání předplatného kdykoliv 
bezplatně změnit) 

• Datum zahájení doručování resp. číslo vydání, kterým má být doručování zahájeno  

• Typ preferované platby (čtvrtletně SIPO, ročně či půlročně poštovní poukázkou či převodem u účtu) 

Úhrada: Předplatné je možné hradit čtvrtletně SIPEM, půlročně (k 30. 6., 31. 12.) či ročně (do 31.12.) 

převodem z účtu, poštovní poukázkou, případně hotově v redakci Znojemska. Předplatné se 

automaticky prodlužuje na další období, kalendářní rok, kdy podklady k platbě jsou zasílány (e-

mailem či poštou) s dostatečným předstihem, a je účtováno předplatiteli – objednavateli až do data 

písemného zrušení (poštou, e-mailem, v redakci). 

Změna:  Písemně zadaná změna doručovací adresy je možná i v průběhu roku a to po celé ČR. 

Reklamace: V případě nedodání výtisku v den vydání, prosíme o kontaktování na tel. 608 333 150 či 

515 224 351, kdy reklamaci u České pošty vyřídíme za Vás. 

Přeplatek: Přeplatky vracíme po doložení dokladu o úhradě na uvedené číslo účtu nebo hotově 

v redakci. 

Zákaznický servis: Jsme Vám k dispozici každý pracovní den v době od 9.00 hod do 15:00 hod na 

telefonním čísle 515 224 351, 608 333 150 nebo na e-mailové adrese redakce@znojemsko.cz. 

Zakončení odběru: Zrušení doručování Znojemska s TV pohodou požadujeme písemně, odběr bude 

ukončen k Vámi požadovanému datu. 

Neuhrazení – penále: V případě nedodání písemné odhlášky bude předplatiteli účtováno poštovné za 

zaslané upomínky a doručené výtisky Znojemska s TV pohodou. 

Závěrečná ustanovení: Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je od 20. 2. 2017. 

Společnost Neson s.r.o., vydavatel týdeníku Znojemsko, si vyhrazuje právo doplnit resp. upravit tyto 

podmínky v závislosti na provozních či jiných změnách v procesu zajišťování předplácení tisku. 


