
Objednávka předplatného 
deníku MF DNES

Trvání předplatného se automaticky prodlužuje, dokud není písemně zrušeno. Zavazuji se platit vždy cenu předplatného podle aktuálního ceníku. Cena se řídí platným ceníkem umístěným na stránkách  
www.mfdnes.cz/ke-stazeni. Postup při změně ceny za předplatné a možnost ukončení smlouvy upravují Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s Všeobecnými 
obchodními podmínkami pro předplatné deníku Mladá fronta DNES platnými od 1. 10. 2019 (umístěnými na www.mfdnes.cz/ke-stazeni) seznámil(a) a že s nimi souhlasím.

Datum: …………...……………............................                              Podpis a razítko: …………...……………...................

*Uvedení telefonického spojení je nezbytné pro zpětné kontaktování, eventuálně upřesnění údajů.

(povinné údaje)

Příjmení a jméno/firma: 

Ulice a číslo domu:

PSČ a obec:

Telefon*: 

E-mail: 

Datum narození:

Adresa plátce

IC: DIC:

Vyžaduje přístup k vaší schránce klíč nebo čip od vstupních dveří?   ANO         NE

 Žádám o zahájení doručování od nejbližšího možného termínu. Nejdříve 4 pracovní dny od data doručení objednávky.

 Žádám o zahájení doručování od ..........................................................................................................................................

  

Příjmení a jméno/firma:

Ulice a číslo domu:

PSČ a obec:

Telefon: 

E-mail: 

Adresa doručovací
Vyplňte pouze v případě, pokud se liší od adresy plátce. V případě více doručovacích adres použijte přílohy. 

Platební údaje

 Bankovní převod* – elektronický předpis na e-mail:  

 Bankovní převod** 

 Složenkou 

 Faktura - daňový doklad               

Frekvence platby:           měsíční        čtvrtletní        pololetní         roční

Způsob platby:  

* Při platbě uvádějte variabilní symbol, který 
naleznete v předpisu předplatného zaslaném na 
Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Podmínky 
pro zasílání elektronických předpisů naleznete na: 
www.mfdnes.cz/edoklady 

 
** Při platbě uvádějte variabilní symbol, který 

naleznete v zaslaném předpisu předplatného.

Vyplněný formulář zašlete na adresu: MAFRA, a.s., Anděl Media Centrum, Předplatné, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, tel.: 225 555 522, IČO: 45313351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328, e-mail: predplatne@mfdnes.cz.

 Objednávám předplatné deníku Mladá fronta DNES v rozsahu:

� Po—Pa za 364 Kč / měsíc 

 Po—So za 438 Kč / měsíc 

 Výběr dnů za 82 Kč / měsíc / 1 den v týdnu         Po       Út        St       Čt        Pá        So


