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Příjemce podpory odpovídá za informování ve-
řejnosti o tom, že projekt je/byl spolufinancován 
Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Všechny nástroje použité k naplnění povinné publi-
city musí být v souladu s tímto grafickým manuálem.

Výdaje na publicitu projektu jsou způsobilým  
výdajem, není-li v rámci výzvy uvedeno jinak.

povinné nástroje publicity

• Informace na webové stránce a sociálních sítích
• Billboard 
• Plakát minimální velikosti A3 / Elektronický plakát
• Trvalá pamětní deska 
• Samolepka (týká se pouze projektů, kde před-

mětem podpory je nákup vozů na alternativní 
pohon nebo pořízení dobíjecí stanice)

Všechny ostatní komunikační nástroje a aktivity 
spadají mezi nepovinné nástroje.

Nástroje k naplnění povinné publicity musí být  
jasně označeny informací o spolufinancování  
projektu z fondu Next Generation EU, a to použitím 
těchto prvků: 

1) loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR, 
2) název projektu,
3) povinné sdělení, 
4) hlavní cíl projektu,
5) termín realizace / termín ukončení projektu.

Pokyny a doporučení, jaké prvky použít na jednotli-
vých nástrojích povinné publicity, uvádí manuál dále.

Publicita  – PokyNy Pro PříjEmcE

V případě nejasností při naplňování pravidel 
propagace a publicity kontaktujte Samostatné 
oddělení komunikace Státního fondu životního 
prostředí ČR: e-mail: publicita@sfzp.cz.  ! 
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PovINNé SdělENí
Povinné sdělení slouží k informování veřejnosti  

o spolufinancování Evropskou unií.

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  
z fondu Next Generation EU.“

! 
Font pro povinné sdělení volíme bezpatkový, nejlépe  
Segoe UI, ale může být použit i Myriad Pro či Verdana. 
Velikost písma povinného sdělení na tištěných materiálech 
musí být vždy taková, aby byla zachována dobrá čitelnost. 

! 
Je-li text umístěn na formátu A4, je minimální velikost 
písma 8 bodů. Na větších plochách, jako jsou například 
plakáty nebo roll-upy, je velikost písma přímo úměrná 
velikosti plochy.
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loga

Logo Next Generation EU     Logo MŽP     Logo SFŽP ČR

NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU

https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/loga-ke-stazeni/
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/loga-ke-stazeni/
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loga

Ochranná zóna definuje minimální  
prázdnou plochu okolo log.

Logo SFŽP ČR má stejnou výšku jako logo EU.  
Výška loga MŽP je polovinou výšky log SFŽP ČR a EU 
a logo MŽP je vůči těmto logům zarovnáno na střed. 

Mezi logy je dodržena ochranná zóna  
ve velikosti 2/3 výšky loga EU.

Minimální ochranná zóna okolo log se rovná  
jedné polovině výšky log SFŽP ČR a EU.

ochranná zóna

NextGenerationEU
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NextGenerationEU

minimální velikost

12 mm
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NextGenerationEU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

NextGenerationEU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

bannEr – NárodNí PláN oBNovy
Loga Next Generation EU, MŽP, SFŽP ČR + povinné sdělení příjemce zároveň umístí na všechny dokumenty  

a komunikační materiály vztahující se k podpořenému projektu a určené pro širokou veřejnost  
nebo účastníky projektu (např. účastníci školení či seminářů). Jedná se například o pozvánky,  

publikace, inzeráty a články v tištěných a elektronických médiích apod. Všechny tyto povinné prvky  
jsou sloučeny do tzv. banneru Národního plánu obnovy, který je volně ke stažení na odkazu níže.  

Povinné sdělení může být použito i mimo loga libovolně v článku, musí být ovšem zajištěna jeho čitelnost, 
tedy minimální velikost písma 8 bodů. Povinné údaje naopak není nutné uvádět v projektové  

a zadávací dokumentaci, na účetních dokladech apod.

Banner – Národní plán obnovy ke stažení

12 mm

minimální velikost

minimální velikost písma je 8 bodů

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/povinna-publicita/
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bannEr – NárodNí PláN oBNovy
Příklady použití

POZVÁNKA 

Daes alist evendio. Ciis dipis autem. Perferum
Ficia delescimint ullent, quibusant volo essundus eos adia vit evel magniscium quo into imos volecte pratem vitini 
quassintisin natem volum eum quam ratem quid etur, invelles exceped itatur? Que descit experfersped magnis 
dignihicium que quaerum qui omnisti nisquae cum nobis volorib earchita sus nos cum fugiaep udanduciet incipsa 
autet volupta tation renist quatem si quasper ibusciti sinvel experiosanto vellabo rioste nobis vit volese num et la-
borep erroritae et omniend itistem porerum in parumque ero blam et ipienim enimagn istiore mquibus aciis ut et 
endus aut a vollam, odit, qui audisci usaest, sumquidel et eum volupid elecab imus sinimo doloribusae remporecti 
ut lictur rerum re cus event.

Ihil mo et et voluptas dolor si odio. Am ut labo. Nam autem quate dunt lam fugit etus sequi commodipsunt omni-
maio. Nam fugitatiur, ut estiore prempel id quia volesequid modipsae ne volupti orepera verum, conet quis es quat 
experionsedi doles dolendi citatiores dolum rersperae volor arit dolorpo rroviti as as dolupta cuptum qui ommo-
ditatur aces magnam reiciduciat.

Xerunturio. Ut dolupta tempore rempore nobit quae volorem quosam iliquia nimin ex exceatibus a intis quaero 
esciet ipiet aut volorecus eliatem dolorec epersperit mincia nonecerum.

OS EX DIT: 12. 12. 2021, Prague

PROGRAM

 930 – 1015  Picatiorumet qui quo eum fuga. Nam ius andis eos et lam, sitatio conseceperum fuga. 

 1015 – 1115  Nam fugiae. Neque cus, ium fugiatus magniatem inum re nobis molupta iusanist quis sus miliquo ipid 
et quat harum eostor

 1115 – 1200  Nam, aboriati ulluptatur simusdae voluptur accum elignimolest pe voleceat re si

NextGenerationEU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Ligende ducipid elendelit la coresci-

mus et hiliquos et, que parchil icipsam 

earchicabo. Ur? Quiam et id que prae 

nonsequo vernam, incieni modigenda-

nis molora sincienistes aut fuga. Itas am 

in excessu ntempor alitat quides reiunt 

liquia plit ute nam quide aut expe volori-

tatia cuptaquis se vid quodicim sunt offi-

cate quia sit omnis cum untiust et acear-

cilit volorup taspell orenet aliquaero 

magnamet dolenie nimaio quate que ei-

cit quis excesci dolorum, corum excepe 

velesse quatur sitament.

Eped quatur sent est ut molore nonse-

quam, occuptatur?

Nobiscia vendipici conserio et inve-

lluptia volorero cum quid quatur, sequi 

volupta sperrumque venihiliquo et aut 

explicia que nossitem. Bitaessus reptae 

magni vellab iunt et renetus invendanimil 

il il magnis estorpos porionsecus et ape-

rorit volo ilit ra natem. Iciisti undis nimi, 

si conserrum voloriaero temoluptatum 

fugit idemquid qui nobis magnis volut hit 

volut eum et quo consequatur, nectumet 

dolori rerum venimus sequia dolore ni res 

atur, et, sequibus aboresc ipsumquis coris 

mod maxim qui nobit eaqui non nostorr 

ovitias doluptat aut qui di renimus dunde-

bit latios sapella cienien ihilique libus etur 

apidit et untis simusciminus mo consed ut 

enia quas suntur, quaeseque de cupture 

vellandi alita paribusam ipitasped quam, 

omnimin ulparumquasi doluptate nis ea 

sum iumque dempos eaque quatusa eca-

tiis volor secus qui aute experit rempero 

cus et, corempo rehendi dessimpe non-

sequatiis nus iliqui aborercipsa doluptae 

eatur? Cabor sum quis resequassi quia-

tur, sandaniet, tet qui aut ut qui vollace-

pudam que nisimust volum et essusam si 

ut unturit qui tem. quost, optassinctis eat.

Iquae. quam fugia as ullabo. Bea 

quam eium dolo quundip Lorporiae odit 

offictasimi, nust omnis aut pre, omnimu-

santo molorume sunturis adignimodi 

abo. Ut qui sime que aut int quam no-

necest, ommodicia cone nus eseritate 

et volupta dolumquatio volorerit restem 

qui sapides tiumquis et facim etur?

Namenditibus ex eumquatent et fugit 

ipiet erum iditatiunt.

Ovit dollesto consequia dolut et eum 

nimolup tiaest, unto mi, sam, si as audae 

culparuptam, apelit, sam, omnis incto-

tam repudic to de pa dis re doluptatus et, 

autet exerumque noneser ibusto odiatiis 

dolorepe possum raecerum abora se-

quid eicid eserspis eum audis am dolo-

resenest iliquae eumquid que ni te pari 

ipic tendem ernam, simpo quam fugia as 

ullabo. Bea quam eium dolo quundip re-

ped modicimus ea consedit omnis non-

sed quate mincteceaque et qui dolorro 

officia conseque none es etur recabo. Xi-

musdam quoditi corum comnis entotat.

Evendam, sitatur suntibusda quam, 

quas magnam, sum excepra tibusda eri-

busam aut ad est, temolor epturiorecum 

nobitibus eicilianda non pelenis niene 

magnimus quis velit ero es del il et reca-

borro te prestio nsenimi, coribus et au-

dis maioribus, corio et omnitaturem et 

doluptatent, soluptatur, ulla si cus ut vo-

lupta volorum quat reptat.

Ut dolorposanim facearu ptassit 

imagnih illuptatusda sam, il id quis no-

bit, enim fuga. Nequunt, seribus dolore-

ici tem facearum ut quam et iur, quun-

tin plaut quam fugia as ullabo. Bea quam 

eium dolo quundip suntemporpos re 

ellecus nimint repro temqui tem. Eptatis 

excerna tistotatus ea dem autem que do-

luptia nos reprovi deliqui quam et odi bla 

dolo duntur?

Agnitaqui sa quidi con rem quid qua-

teni mperum fugit illecate lam destiatia 

quos etus eum hariaes sentiis doluptat 

autatur? Qui ni blaccatus, solo dolorrum 

sequo cusantiatur? Icatquam quia plat la-

borep rerum, aditio. Ut fuga. Itatur milit 

quis iumquos everro cone corest et quos 

esectio rescilit, consequatur abores ipi-

tioreped quis et volorpostiis di nonsed 

que dolupta testemo disque landitis num 

eserione landa quam fugia as ullabo. Bea 

quam eium dolo quundip dolo et harum 

qui doluptatem id explat accatur, omni 

aut id eatis perspel endantiossi blaborro 

blabo. Luptas et etus unt offictorat.

Tento projekt je spolufinancován 

Státním fondem životního prostředí 

ČR, který na jeho podporu získal pro-

středky z Evropské unie z fondu Next 

Generation EU. 

Eped quatur sent est ut molore nonsequam, occuptatur?

2

Ihiliat ut quassimus volores sinume ommodi il il maio mo voluptas alignimus. Namenditibus ex 

eumquatent et fugit ipiet erum iditatiunt.

Foto: Jakub Moravec

RUBRIKA

Města a obce informují

NextGenerationEU

loga

povinné 
sdělení

povinné 
sdělení
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INformAcE NA wEBu A SocIálNích Sítích
Příjemce podpory zveřejní na svých oficiálních webových stránkách a sociálních sítích (pokud jimi  

disponuje) loga Next Generation EU, MŽP, SFŽP ČR + povinné sdělení a doplní je stručným popisem  
projektu včetně uvedení jeho cílů a přínosů. V případě sociálních sítí je tato povinnost splněna  

uveřejněním postu na jedné sociální síti.

NextGenerationEU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  
z fondu Next Generation EU.

Toto je pouze slepý 
název projektu

NextGenerationEU

Toto je pouze slepý 
název projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  
z fondu Next Generation EU.
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billboarD
Billboard slouží pro informování veřejnosti  
o probíhající stavbě/realizaci projektu u projektů 
zahrnujících stavební práce nebo pořízení  
hmotného vybavení, kdy celková výše podpory 
přesahuje 25 mil. Kč.

Příjemce podpory je povinen umístit billboard  
na viditelném a veřejnosti dobře přístupném místě 
zpravidla bezprostředně po zahájení realizace 
projektu. 

Billboard musí být zachován po celou dobu  
průběhu fyzické realizace.

Po ukončení fyzické realizace projektu nahradí  
billboard pamětní deska.

velikost 

Minimální velikost billboardu je 2 100 × 2 200 mm.
Doporučená velikost billboardu je 5 100 x 2 400 mm.

obsah

• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR

• název projektu

• povinné sdělení

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

Tiskové podklady pro výrobu  

billboardu získáte prostřednictvím  

Generátoru povinné publicity SFŽP ČR. 
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billboarD

NextGenerationEU

Toto je pouze slepý 
název projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  
z fondu Next Generation EU.

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped 
et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur simolor 
sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep 
elecesc ipsandi tatuste mquisim cuptiunt quias doluptae laut que 
pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique natempore pel ipidus que 
volorunt eum autem.

Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

loga

název  
projektu

povinné 
sdělení

hlavní cíl  
projektu

termín fyzické  
realizace projektu

2 100 mm
2 

20
0 

m
m

2 100 x 2 200 mm
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billboarD

NextGenerationEU

Toto je slepý název projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem 
voluptatur simolor sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim 
cuptiunt quias doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt eum autem.

Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

loga

název  
projektu

povinné 
sdělení

hlavní cíl  
projektu

termín fyzické  
realizace projektu

5 100 mm

2 
40

0 
m

m

5 100 x 2 400 mm
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Plakát a3
Plakát A3 slouží pro informování veřejnosti  
o realizaci projektu u všech projektů, kdy celková 
výše podpory nepřesahuje 25 mil. Kč.

Příjemce podpory je povinen umístit plakát A3  
na viditelném a veřejnosti dobře přístupném místě 
zpravidla do jednoho měsíce od zahájení realizace 
projektu. 

Ke zveřejnění plakátu je možné využít i elektronické 
zobrazovací zařízení (velikost zobrazovací plochy,  
tj. displeje nebo obrazovky, musí být min. velikosti A3). 

Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení bude 
umístěno minimálně po celou dobu průběhu reali-
zace projektu.

obsah

• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR

• název projektu

• povinné sdělení

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení

Tiskové podklady pro výrobu  

plakátu A3 získáte prostřednictvím  

Generátoru povinné publicity SFŽP ČR. 
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Plakát a3

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped 
et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur 
simolor sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi 
ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim cuptiunt quias 
doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique 
natempore pel ipidus que volorunt eum autem. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 
z fondu Next Generation EU.

Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

Toto je pouze slepý 
název projektu

NextGenerationEU
logo Next Generation EU

název  
projektu

povinné 
sdělení

hlavní cíl  
projektu

termín fyzické  
realizace projektu

loga MŽP a SFŽP ČR
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ElEktronický Plakát
Elektronický plakát slouží pro informování veřejnosti  
o realizaci projektu u všech projektů, kdy celková 
výše podpory nepřesahuje 25 mil. Kč.

Ke zveřejnění plakátu je možné využít i elektronické 
zobrazovací zařízení a plakát zveřejnit formou  
elektronického plakátu. Velikost zobrazovací 
plochy, tj. displeje nebo obrazovky musí být min. 
velikosti A3.  
Toto zařízení musí zobrazovat pouze informace  
s povinnou publicitou. 

Plakát bude vyvěšen po celou dobu průběhu  
fyzické realizace projektu.

Podklady pro výrobu elektronického 

plakátu získáte prostřednictvím  

Generátoru povinné publicity SFŽP ČR. 

obsah

• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR

• název projektu

• povinné sdělení

• hlavní cíl projektu

• termín fyzické realizace projektu ve tvaru  
měsíc/rok zahájení – měsíc/rok ukončení
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Toto je pouze slepý název projektu  
spolufinancovaného Evropskou unií 

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur 
simolor sapiendam voluptatetur re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim cuptiunt quias 
doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt eum autem.

Realizace projektu: prosinec 2021 – prosinec 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

NextGenerationEU

1 
08

0 
px

loga

název  
projektu

povinné  
sdělení

termín fyzické  
realizace projektu

1 920 px

hlavní cíl  
projektu

ElEktronický Plakát
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PAmětNí dESkA
Do tří měsíců od termínu ukončení realizace  
projektu instaluje příjemce podpory trvalou pamětní 
desku pro každou akci zahrnující stavební práce, 
nebo pořízení hmotného vybavení, kdy celková 
výše podpory přesahuje 25 mil. Kč. 

Příjemce podpory nechá zhotovit pamětní desku  
z ekologických materiálů odolných proti povětr-
nostním podmínkám, jako jsou sklo, mosaz, bronz, 
dural, leštěný kámen a další.

Trvalá pamětní deska musí být umístěna po celou 
dobu fyzické existence daného projektu (v případě 
stavby po dobu existence stavby, v případě  
pořízení stroje po dobu fungování stroje atp.).

velikost 

400 × 300 mm

obsah

• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR

• název projektu

• povinné sdělení

• hlavní cíl projektu

• rok dokončení projektu

Tiskové podklady pro výrobu  

pamětní desky získáte prostřednictvím  

Generátoru povinné publicity SFŽP ČR. 
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NextGenerationEU

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií  
z fondu Next Generation EU.

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis 
eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur simolor sapiendam voluptatetur 
re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim 
cuptiunt quias doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique 
natempore pel ipidus que volorunt eum autem. 

Toto je slepý název projektu

PAmětNí dESkA

loga

název  
projektu

povinné 
sdělení

hlavní cíl  
projektu

rok dokončení projektu

Projekt byl dokončen v roce 20XX

Ovit alique natempore pel ipidus que volorunt aliquaectem exped et, volectenis 
eveleseces eum autem. Soluptatem voluptatur simolor sapiendam voluptatetur 
re pe et et ute nimolo volendi ctatiis dolorep elecesc ipsandi tatuste mquisim 
cuptiunt quias doluptae laut que pelestota solorrum quae vendi. Ovit alique 
natempore pel ipidus que volorunt eum autem. 

NextGenerationEU

Toto je slepý název projektu

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií  
z fondu Next Generation EU.

400 mm

30
0 

m
m
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SamolEPkY – AltErNAtIvNí  doPrAvA

velikost 

dle typu podpořeného vozidla / dobíjecí stanice:

vozidla typu L1E, L2E, L3E, L4E, L5E, SS
250 x 70 mm (na šířku) / 80 x 120 mm (na výšku)

vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499 t)
210 x 297 mm (na výšku nebo na šířku)

vozidla typu N1 (2,5 t – 3,5 t včetně),  
M2, M3 (do 7,5 t včetně), N2 (do 12 t včetně)
420 x 297 mm (na výšku nebo na šířku)

dobíjecí stanice
60 x 100 mm

obsah

• text Jezdím s podporou
• loga Next Generation EU, MŽP a SFŽP ČR 

a Ekomob

U projektů, jejichž předmětem je pořízení vozů  
na alternativní pohon či pořízení dobíjecí stanice, 
jsou příjemci podpory povinni označit každé  
podpořené vozidlo / dobíjecí stanici samolepkou.

Označení musí být umístěno na vnějším dobře  
viditelném místě vozidla či dobíjecí stanice a musí 
být zachováno po celou dobu udržitelnosti projektu.

Tiskové podklady pro výrobu samolepek  

získáte na stránkách programu  

Narodniho programu Životní prostředí.
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Samolepka 80 x 120 mm pro vozidla typu L1E, L2E, L3E, L4E, L5E, SS

12
0 

m
m

80 mm

NextGenerationEU

NextGenerationEU
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Samolepka 250 x 70 mm pro vozidla typu L1E, L2E, L3E, L4E, L5E, SS

NextGenerationEU

NextGenerationEU

250 mm

70
 m

m
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Samolepka 210 x 297 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499 t)

NextGenerationEU

NextGenerationEU

210 mm

29
7 

m
m
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Samolepka 297 x 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499 t)

3)  Samolepka ekomob 297 × 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499t) 
  
Tiskové pdf 

ekomob samolepka 297x210mm_printbarva.pdf
ekomob samolepka 297x210mm_printCB.pdf

297 297

21
0

21
0

Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 
na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 
barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 

NextGenerationEU

3)  Samolepka ekomob 297 × 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499t) 
  
Tiskové pdf 

ekomob samolepka 297x210mm_printbarva.pdf
ekomob samolepka 297x210mm_printCB.pdf

297 297

21
0

21
0

Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 
na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 
barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 

NextGenerationEU

21
0 

m
m

297 mm
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Samolepka 297 x 420 mm vozidla typu N1 (2,5 t – 3,5 t včetně), M2, M3 (do 7,5 t včetně), N2 (do 12 t včetně)

NextGenerationEU

NextGenerationEU

42
0 

m
m

297 mm
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3)  Samolepka ekomob 297 × 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499t) 
  
Tiskové pdf 

ekomob samolepka 297x210mm_printbarva.pdf
ekomob samolepka 297x210mm_printCB.pdf

297 297

21
0

21
0

Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 
na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 
barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 

NextGenerationEU

3)  Samolepka ekomob 297 × 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499t) 
  
Tiskové pdf 

ekomob samolepka 297x210mm_printbarva.pdf
ekomob samolepka 297x210mm_printCB.pdf

297 297

21
0

21
0

Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 
na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 
barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 

NextGenerationEU

Samolepka 420 x 297 mm vozidla typu N1 (2,5 t – 3,5 t včetně), M2, M3 (do 7,5 t včetně), N2 (do 12 t včetně)

420 mm

29
7 

m
m
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Samolepka 60 x 100 mm na dobíjecí stanice

NextGenerationEU

NextGenerationEU

10
0 

m
m

60 mm
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Příklady použití

ProPAGAČNí PřEdměty

Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

NextGeneration
EU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.
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