
MEDIA KIT  01 / 2020
- MALI OGLASI -

veljavno od 1.11.2019 do 31.12.2020 oz. do preklica 
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 Oglaševanje Zaloge vozil

OD 59 € 
MESEČNA NETTO CENA

Oglaševanje zaloge vozil in opreme, v obliki malih oglasov: 

• oglaševanje v vseh rubrikah (*) 
• online dostop do urejanja 24/7 
• objava logotipa OB VSEH OGLASIH trgovca 
• lastna spletna podstran trgovca www.avto.net/imetrgovca 
• BREZ DODATNIH STROŠKOV za prvo aktivacijo 
• dodatne UGODNOSTI ZA POSLOVALNICE 

Verjetno NAJHITREJŠA možnost za pospešitev 
prodaje VOZIL, MEHANIZACIJE, DELOV in 
OPREME ta trenutek pri nas. 

* cena ne vsebuje DDV 
* vključena omejitev objav  

http://www.avto.net/imetrgovca
http://www.avto.net/imetrgovca
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 Opcija TOP PONUDBA

1 € 
PRERAČUNANA INFORMATIVNA DNEVNA NETTO CENA

�

IZPOSTAVLJEN prikaz oglasa NAD ZADETKi iskanja 

• TOP ponudba je vedno prikazana na vrhu zadetkov iskanja 
• prikaz v TOP PONUDBI je dodatno poudarjen z večjo fotografijo 
• cena velja za prikaz posameznega oglasa v TOP PONUDBI 
• prikaz v TOP PONUDBI vedno ustreza kriterijem iskanja, kot so: 

rubrika, znamka, model, cena, letnik, oblika,… 
• v primeru več konkurenčnih oglasov se TOP PONUDBE prikazujejo 

zaporedoma, ena pod drugo, skladno s kriterijem 
sortiranja 

* cena ne vsebuje DDV 
* minimalno obdobje naročila za fizične osebe je 10 dni 
* minimalno obdobje naročila za pravne osebe je 30 dni.  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Opcija “Na obisku pri trgovcu”

od 145 € 
MESEČNA NETTO CENA

�

NA OBISKU PRI TRGOVCU predstavlja oglaševanje ponudbe 
trgovca, v izbrani rubriki ali na uvodni strani, ter vključuje: 

• prikaz zadnjih 5 oglasov trgovca, v rotaciji,  
• oglasi so prikazani s fotografijo in osnovnimi podatki 
• oglasi so razvrščeni po datumu urejanja, 
• prikazan je naziv in logotip trgovca 

Cena glede na izbrano lokacijo: 
-  uvodna stran : 390 € 
- iskalnik podrubrike : 145 € 

Izbor podrubrik:  
MOTO - GOSPODARSKA - MEHANIZACIJA - PROSTI ČAS 
* cena je mesečna, ter še ne vsebuje DDV 
* lokacija je enakovredno razdeljena na več trgovcev, kjer se po sistemu RND 

(naključno) obiskovalcu prikaže ponudba enega trgovca 
* na voljo le kot nadgradnja naročniškega razmerja Zaloge vozil in opreme 
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 Opcija KOMENTAR OGLASA

1 € 
PRERAČUNANA INFORMATIVNA DNEVNA NETTO CENA

�

KOMENTAR OGLASA nudi možnost objave poljubnega dodatnega 
besedila, ki je objavljeno pri vašem oglasu že med zadetki iskanja. 

S kratkim komentarjem (do 100 znakov), lahko torej dodatno 
pritegnete obiskovalce, ter opozorite na prednost vaše ponudbe. 

* cena ne vsebuje DDV 
* opcija je na voljo le pravnim osebam 
* na voljo le kot nadgradnja naročniškega razmerja 

Zaloge vozil in opreme 
* ob vklopu je opcija na voljo v vseh rubrikah  
* opcija je na voljo pri vseh  oglasih trgovca 
* minimalno obdobje naročila znaša 30 dni 
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 Opcija RTE - Rich Text Editor

1 € 
PRERAČUNANA INFORMATIVNA DNEVNA NETTO CENA

�

Opcija RTE - Rich Text Editor predstavlja nadgradnjo obrazca za 
urejanje oglasa. Pri urejanju oglasa imate namesto običajnega polja 
za vnos opomb na voljo napredni urejevalnik, ki vam, podobno kot 
npr. WORD, omogoča oblikovanje besedila. Na voljo so naslednje 
funkcije: 
- oblikovanje besedila: odebeljeno, podčrtano, poševno, prečrtano 
- oblikovanje velikosti besedila 
- oblikovanje barve besedila 
- vstavljanje dodatnih fotografij (vir: URL) 
- vstavljanje spletnih povezav 

* cena ne vsebuje DDV 
* ob aktiviranju je opcija na voljo v vseh rubrikah in pri 

vseh oglasih trgovca 
* opcija je na voljo le za pravne osebe 
* minimalno obdobje naročila je 30 dni 
* na voljo le kot nadgradnja naročniškega razmerja 

Zaloge vozil in opreme 
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 Opcija AKCIJSKA CENA

1 € 
PRERAČUNANA INFORMATIVNA DNEVNA NETTO CENA

�

Opcija vam omogoča, da poleg redne objavite tudi  AKCIJSKO 
CENO za vašo ponudbo. AKCIJSKA CENA je objavljena že med 
zadetki iskanja, zato lahko pritegne dodatno pozornost. 

Ob objavi lahko izberete različne nazive akcijske cene: 
- AKCIJSKA CENA 
- ZNIŽANA CENA 
- UGODNA CENA 
- SEJEMSKA CENA 
- INTERNETNA CENA 
- CENA S FINANCIRANJEM 

* cena ne vsebuje DDV 
* ob aktiviranju je opcija na voljo v vseh rubrikah in pri 

vseh oglasih trgovca 
* na voljo le kot nadgradnja naročniškega razmerja 

Zaloge vozil in opreme 
* minimalno obdobje naročila je 30 dni 
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 Opcija STATISTIKA

1 € 
PRERAČUNANA INFORMATIVNA DNEVNA NETTO CENA

�

Opcija STATISTIKA vam ponuja podrobno statistiko, ki omogoča 
večdnevni statistični pregled na nivoju posameznega oglasa.

Možen je statistični pregled:
• obiskanosti po dnevih, za zadnjih 7, 14, 30 ali 90 dni,
• zgodovinski pregled objavljene cene, za 7, 14, 30 ali 90 dni,
• možnost izpisa grafa statistike na tiskalnik.

Dodatna opcija v rubriki AVTO: pregled PRIMERJAVE CEN, ki nudi:
- pregled primerjave cen konkurenčnih vozil (znamke, model in letnika),
- prikaz najnižje, najvišje in povprečne cene konkurenčnih vozil,
- gumb s hitro povezavo do ogleda konkurenčnih oglasov

* cena ne vsebuje DDV 
* minimalno obdobje naročila je 30 dni 
* na voljo le kot nadgradnja naročniškega razmerja 

Zaloge vozil in opreme 
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 Opcija HD FOTO

1 € 
PRERAČUNANA INFORMATIVNA DNEVNA NETTO CENA

�

Opcija HD FOTO omogoča objavo večjih in kvalitetnejših fotografij 
pri vaših oglasih: 

Namesto fotografije velikosti 640x480 pix., lahko v opciji HD foto 
objavite večje fotografije HD kvalitete, oz. celo do največje velikosti 
1920x1440 pix. 

Oglas s takšno fotografijo deluje kvalitetneje, vaša ponudba pa bolj 
profesionalno. 

* cena ne vsebuje DDV 
* minimalno obdobje naročila je 30 dni 
* na voljo le kot nadgradnja naročniškega 

razmerja Zaloge vozil in opreme 
* ob aktiviranju je opcija na voljo v vseh 

rubrikah in pri vseh oglasih trgovca 



AVTONET d.o.o. · OBALA 77 · SI - 6320 PORTOROŽ · T: +386 5 6713 700 · F: +386 5 6713 701 · E: info@avto.net  

 Pregled ponudb - trgovci
Na tej strani je prikazan povzetek oglaševanj in storitev, ki jih nudimo trgovcem in oglaševalcem vozil in opreme.  
Prikazane so storitve, ki še niso bile predstavljene ali podrobneje opisane na prejšnjih straneh MEDIA KIT-a

STORITEV Kratek opis NETTO CENA V EUR

Zaloga vozil

· Oglaševanje zaloge vozil in opreme preko samostojnega gesla po sistemu 24/7
· število objav omejeno na 100
· doplačilo za vsakih nadaljnih 100 vozil znaša 10 EUR.
· oglaševanje na voljo trgovcem z registrirano dejavnostjo
· vključena omejitev tempa oddaje oglasov (100/mesec) 
Op.: 
- ob sklenitvi naročniškega razmerja od 1-15. v mesecu se obračuna celoten mesec 
- ob sklenitvi naročnišlega razmerja od 16. do  zadnjega v mesecu: se obračun prične 1. naslednji mesec

59.- / mesec

Poslovalnice
· enako, kot zaloga vozil
· v kolikor ima trgovec ločeno poslovalnico, poslovalnici za novo geslo priznamo ceno s popustom
· POGOJ: isti ID za DDV kot matično podjetje

39.- / mesec

Gostovanje (*) · Gostovanje spletnih strane www.imetrgovca.si (najem 5Mb na strežniku) 9.- / mesec

Obdelava 
podatkov (*)

· ažuriranje zaloge trgovca, ali
· prenos zaloge trgovca na drug ID trgovca, ali
· posamičen prenos podatkov za posameznega trgovca na drug vir (npr. XML), ali
· poročilo o objavi

39.- / ura

Aktiviranje 
trgovca

· prvo aktiviranje trgovca je BREZPLAČNO
· storitev se obračuna ob ponovnem aktiviranju (deaktiviranega) trgovca
· upravljanje z oglasi (arhiviranje, DEarhiviranje...)

39.- / aktiviranje

Internet 
programiranje 
(*)

· storitve s področja produkcije in vzdrževanja www strani. Velja izključno za področje datotek formatov
HTML, ASP, GIF in JPG 89.- / ura

Ostalo:
- (*) določene storitve so na voljo izključno za že sklenjene pogodbe oz. samostoja naročila, oz. v kolikor je storitev na voljo (označeno z *).    
- v primeru navedbe urne postavke cena velja za posamezno storitev, za vsako začeto uro 
 
Vse uporabnike zavezujejo pogoji oglaševanja, ki jih določa pravno obvestilo, in je na voljo na naslovu https://www.avto.net/AvtonetPravnoObvestilo.pdf
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 Pregled ponudb - uporabniki
Na tej strani je prikazan povzetek oglaševanj in storitev, ki jih nudimo uporabnikom za oglaševanje vozil in opreme v obliki malih oglasov

Vse uporabnike zavezujejo pogoji oglaševanja, ki jih določa pravno obvestilo, in je na voljo na naslovu https://www.avto.net/AvtonetPravnoObvestilo.pdf

STORITEV Kratek opis NETTO CENA V EUR

BREZPLAČNA 
objava oglasa · do omejitve 2 oglasa istočasno na rubriko oz. skupno ne več kot 10 oglasov mesečno 0.- EUR

PLAČANA 
objava oglasa · objava po prekoračitvi omejitev za objavo BREZPLAČNEGA oglasa 4.- EUR

Top ponudba · izpostavitev objave v obliki TOP PONUDBE 1.- EUR dnevno

IZBRIS oglasa
iz objave · izbris sporne objave zaradi kršitev Pravnega obvestila 10.- EUR




