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 Powierzchnia: 127 m
2 

 Format: 6,25x20,4m 

 Oświetlenie: nie 

 Lokalizacja: przy jednej z głównych ulic miasta 

 Powierzchnia reklamowa jest zlokalizowana przy jednej z głównych ulic Zamościa. W 

okolicy znajdują się: dworzec PKS, sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe oraz liczne punkty 

handlowe, usługowe oraz urzędy i instytucje. 
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 Powierzchnia: 143 m
2 

 Format: 11m x 13m 

 Oświetlenie: nie 

 Lokalizacja: przy jednej z 

głównych ulic miasta 

 

Powierzchnia reklamowa jest 

zlokalizowana przy jednej z 

głównych ulic Zamościa. W 

okolicy znajdują się: dworzec 

PKS, dworzec BUS, sklepy 

wielkopowierzchniowe, 

centra handlowe oraz liczne 

punkty handlowe, usługowe 

oraz urzędy i instytucje. 
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 Powierzchnia: 120 m
2 

 Format: 6m x 20m 

 Oświetlenie: nie 

 Lokalizacja: przy jednej z 

głównych ulic miasta 

 

Powierzchnia reklamowa jest 

zlokalizowana przy jednej z 

głównych ulic Zamościa. W 

bezpośrednim sąsiedztwie 

znajdują się: dworzec PKS, 

dworzec BUS, sklepy 

wielkopowierzchniowe, 

centra handlowe oraz liczne 

punkty handlowe, usługowe 

oraz urzędy i instytucje. 
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 Powierzchnia: 120 m
2 

 Format: 6m x 20m 

 Oświetlenie: nie 

 Lokalizacja: przy jednej z 

głównych ulic miasta 

 

Powierzchnia reklamowa jest 

zlokalizowana przy jednej z 

głównych ulic Zamościa. W 

bezpośrednim sąsiedztwie 

znajdują się: dworzec PKS, 

dworzec BUS, sklepy 

wielkopowierzchniowe, 

centra handlowe oraz liczne 

punkty handlowe, usługowe 

oraz urzędy i instytucje. 
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