
1. Za ekspozycję plakatów reklamowych na przystankach ustala się opłatę w wysokości: 

Format Wymiar Okres ekspozycji Cena za 1 plakat

A4 210x297mm 1 dzień 0,87 zł

A3 297x420mm 1 dzień 1,68 zł

A2 420x594mm 1 dzień 3,46 zł

A1 594x841mm 1 dzień 6,82 zł

A0 841x1189mm 1 dzień                    13,65 zł

2. Za ekspozycję plakatów reklamowych w  autobusach ustala się opłatę w wysokości: 

Format Wymiar
Okres

ekspozycji

Cena za 1 plakat
plakat

jednostronny
plakat dwustronny

A4
210x297mm 1 dzień 0,60 zł 1,20 zł

A3
297x420mm 1 dzień 1,20 zł 2,40 zł

A2
420x594mm 1 dzień 2,30 zł 4,60 zł



3. Za  kolportaż materiałów reklamowych w koszykach zamieszczanych w autobusach ustala 
się opłatę w wysokości:

Liczba ulotek (w
szt.)

Format A5 Format A4 Format A3

Cena za 2 tygodnie
Cena za 2
tygodnie

Cena za 2 tygodnie

500 23,00 zł. 35,00 zł 46,00 zł
1 000 46,00 zł 69,00 zł 92,00 zł
1 500 69,00 zł. 104,00 zł 139,00 zł
2 000 92,00 zł. 138,00 zł 185,00 zł
2 500 116, 00 zł. 173,00 zł 231,00 zł
3 000 138, 00 zł. 208,00 zł 277,00 zł.
3 500 162, 00 zł. 242,00 zł 323,00 zł
4 000 184, 00 zł 277,00 zł 369,00 zł
4 500 208, 00 zł. 311,00 zł 415,00 zł
5 000 231, 00 zł. 346,00 zł 462,00 zł

 Powyżej 5 000 szt. ceny do negocjacji  

 Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% . Wielkość reklamy, 
jej cenę oraz okres ekspozycji można negocjować indywidualnie. 

4. Za ekspozycję reklamy na autobusie ustala się opłatę w wysokości: 

Ekspozycja reklamy na autobusie – cały pojazd*

Cały* autobus dowolnej marki Cena

Umowa do 6 miesięcy 900,00 zł

Umowa powyżej 6 miesięcy 800,00 zł

Autobus dowolnej marki Umowa do 6 miesięcy
Cena

bok autobusu pas podokienny 300,00 zł

tył autobusu pas podokienny 250,00 zł

Autobus dowolnej marki Umowa powyżej 6 miesięcy Cena

    Ekspozycja reklamy na bocznej i tylnej części autobusu



bok autobusu pas podokienny 250,00 zł

tył autobusu pas podokienny 200,00 zł

Kaucja Cena

Pobierana przy podpisywaniu
umowy podlega zwrotowi, jeżeli
autobus  po zakończeniu umowy

jest w stanie nienaruszonym -
przywrócony do

stanu pierwotnego

Tył autobusu 1 600,00 zł

Bok autobusu 1 600,00 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, podane ceny dotyczą 
jednego miesiąca ekspozycji

Upusty przy reklamach
• 5% przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówka lub przelewem za cały okres umowy;
• 5% przy przedłużaniu umowy na reklamę o kolejny rok;
• 8% przy przedłużaniu umowy na reklamę o kolejne dwa lata;
• 10% dla zawierających umowę na roczna ekspozycje na dwóch i więcej autobusach;• kaucja nie 

podlega upustom;
*) Cały autobus oznacza możliwość oklejenia dwóch pasów podokiennych (lewa i prawa strona) 

oraz tyłu autobusu bez szyb.


