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Všeobecné obchodní podmínky inzerce v novinách „Královédvorský inzert“
1. Úvodní ustanovení
- tyto všeobecné pochodní podmínky (dále jen VOP) upravují uveøejòování inzerátù v inzertním mìsíèníku „ Královédvorský inzert“, který vydává Petr
Janeèek (dále jen Vydavatel).
- k uveøejòování inzerce dochází na základì smlouvy o inzerci (dále jen Smlouva).
- smluvní vztahy mezi smluvními stranami se øídí právním øádem Èeské republiky.
- uzavøením Smlouvy mezi Vydavatelem a zadavatelem akceptují smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením §
262 odst. 1 obchodního zákoníku øídit režimem obchodního zákoníku a to ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku.
2. Objednávka inzerce
- zadavatel objednává uveøejnìní inzerce obvykle písemnou objednávkou (dopisem, faxem, e-mailem apod.)
- objednávka musí obsahovat nutné náležitosti, které se týkají zadavatele a to obchodní firmu, sídlo, IÈ, jméno a funkci osoby jednající za zadavatele,
telefonní kontakt, email a adresu pro zasíláni faktury. Dále musí obsahovat veškeré náležitosti týkající se inzerátu (velikost, umístìní, termín zhotovení).
- objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Objednavatel a vydavatel obdrží po jednom vyhotovení.
- vydavatel potvrdí objednávku ústnì èi písemnì pøímo na objednávku.
3. Realizace inzerce
- zadavatel je povinen dodat vydavateli všechny podklady potøebné pro zveøejnìní inzerátu do dne uzávìrky podle redakèního plánu jednotlivých èísel.
- podklady pro inzerci pøedá zadavatel emailem na adresu inzerce@kralovedvorskyinzert.cz nebo osobnì v redakci.
- v pøípadì dodání neúplných èi nesprávných podkladù neodpovídá vydavatel za pøípadné vady zveøejnìného inzerátu zpùsobené neúplnými èi
nesprávnými podklady.
- jestliže je zadavatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladù, je vydavatel oprávnìn požadovat na zadavateli náhradu škody tím zpùsobenou
nebo je oprávnìn od smlouvy odstoupit. V pøípadì, že vydavatel z tohoto dùvodu odstoupí od smlouvy je zadavatel povinen a zavazuje se uhradit smluvní
pokutu ve výši 90% sjednané ceny inzerce. Veškeré podklady ke zveøejnìní inzerátu není zhotovitel povinen uchovávat a vrací se pouze bylo-li to písemnì
sjednáno.
- zadavatel plnì odpovídá za obsahovou správnost inzerátu a za to, že obsah nebude v rozporu obecnì platnými právními pøedpisy, dobrými mravy a
zásadami poctivého obchodního styku a také, že uveøejnìním inzerce nebudou neoprávnìnì zasažena práva a oprávnìné zájmy tøetích osob. Zadavatel je
povinen a zavazuje se v pøípadì, že vydavateli vznikne v dùsledku uveøejnìní inzerce škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradit. Škodou
se rozumí i náklady soudního èi rozhodèího øízení, vèetnì nákladù právního zastoupení, znaleèného apod.
- dodává-li zadavatel hotové podklady, musí je dodat v koneèném grafickém provedení.
- vydavatel zašle korekturu inzerce objednavateli emailem pouze na jeho žádost. Pokud se zadavatel nevyjádøí k pøedložené korektuøe inzerce ve stanovené
lhùtì, má se za to, že ji schválil.
- vydavatel zaruèuje bìžnou kvalitu tisku podle technologie použité pro periodikum a v závislosti na kvalitì podkladù dodaných zadavatelem.
- v pøípadì uplatòování nárokù na náhradu škody se smluvní strany dohodly, že budou hrazeny pouze pøedvídatelné a prokázané škody jejíž výše je
stanovena maximálnì do výše ceny za inzerci.
4. Cena inzerce, platební podmínky
- cena inzerce se stanovuje dle Ceníku inzerce vydavatele.
- cena za zveøejnìní konkrétního inzerátu je urèena uzavøenou Smlouvou.
- zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerátu na základì vystavené faktury vydavatelem, který je oprávnìn vystavit fakturu v den zveøejnìní inzerce se
splatností 7 dnù od vystavení faktury, není-li sjednána splatnost jiná.
- vydavatel si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce pøed jejím uveøejnìním a to až do výše 100% ceny inzerce. Inzeruje-li zadavatel poprvé
nebo v období delším než 24 mìsícù, bude jeho první objednávka realizována vždy na platbu pøedem.
- objednavatel je povinen zaplatit cenu inzerce i v pøípadì, že oznámil vydavateli vady uveøejnìné inzerce a uplatòuje nároky z vad do 7 dnù od vydání
inzerce. V pøípadì, že vydavatel dodateènì uzná vady inzerce a poskytne slevu z ceny inzerce, vydavatel vrátí objednavateli penìžní èástku odpovídající výši
slevy inzerce.
- pøi prodlení v placení je zadavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné èástky za každý den prodlení. V pøípadì prodlení delší než 14
kalendáøních dní vzniká vydavateli nárok na úhradu poplatku za uplatòování pohledávky ve výši 2% ceny inzerátu, min. 200Kè, který je zadavatel povinen a
zavazuje se uhradit do 3 kalendáøních dnù ode dne vzniku nároku na tento poplatek. V pøípadì prodlení delší než 30 kalendáøních dnù vzniká vydavateli
nárok na úhradu poplatku za uplatòování pohledávky ve výši 10% ceny inzerátu, min. 2000Kè, který je zadavatel povinen a zavazuje se uhradit do 3
kalendáøních dnù ode dne vzniku nároku na tento poplatek.
5. Odstoupení od smlouvy
- odstoupení od smlouvy musí být zadavatelem uèinìno písemnì. Odstoupení zadavatele od smlouvy do 14 kalendáøních dní pøed uzávìrkou není
sankciováno. V pøípadì odstoupení 9-13 kalendáøních dnù pøed uzávìrkou je zadavatel povinen a zavazuje se uhradit 50% sjednané ceny inzerce. V pøípadì
odstoupení 2-8 kalendáøních dnù pøed uzávìrkou je zadavatel povinen a zavazuje se uhradit 75% sjednané ceny inzerce. V pøípadì pozdìjšího odstoupení je
zadavatel povinen a zavazuje se uhradit plnou cenu inzerce.
6. Ochrana dat
- zadavatel výslovnì a neodvolatelnì souhlasí s tím, že vydavatel je oprávnìn v souladu s pøíslušnými obecnì platnými právními pøedpisy, zejména
zákonem è. 101/200 Sb., o ochranì osobních údajù, zpracovávat veškeré informace, které mu zadavatel v souvislosti se Smlouvou dobrovolnì poskytl.
Vydavatel je oprávnìn tyto informace sdìlit tøetím osobám, které vydavatel povìøil plnìním kterýchkoliv svých zákonných èi smluvních povinností, popø.
uplatnìním a správou pohledávek za vydavatele.
7. Závìreèná ustanovení
- zadavatel souhlasí se zasíláním obchodních sdìlení od vydavatele emailem, faxem nebo písemnou formou. Zadavatel souhlasí se zasíláním faktur formou
souboru v pdf e-mailem.
V Bílé Tøemešné 26. 8. 2009

