Všeobecné obchodné podmienky

I.
Zákazkou v zmysle uvedených všeobecných obchodných podmienok sa
rozumie samostatná potvrdená objednávka alebo zmluva o zverejnení
jedného alebo viacerých inzerátov zadávateľa za účelom rozširovania ním
požadovaných informácií.
II.
Publikovanie jednotlivých inzerátov možno dohodnúť jednorazovo alebo
opakovane v súlade s objednávkou zadávateľa a možnosťami
vydavateľstva. V prípadoch, ak bolo dohodnuté opakované publikovanie
jednotlivých zákaziek a zadávateľ sa medzičasom rozhodol opakovanú
zákazku z akýchkoľvek dôvodov zrušiť, zadávateľ sa zaväzuje k
písomnému oznámeniu takéhoto rozhodnutia. Stornovanie objednávky musí
byť písomnou formou najmenej 30 dní pred zadaním časopisu do tlače. Pri
stornovaní objednávky v termíne 30 až 14 dní pred zadaním časopisu do
tlače je storno poplatok 50 %. Po tomto termíne je storno poplatok 100 %.
III.
Pred uzávierkou inzercie je zadávateľ oprávnený v rámci dohodnutej, resp.
v čl. II. uvedenej lehoty odvolať inzeráty nielen v tom čísle, ale aj v
nasledujúcich.
IV.
Ak zákazka nebude splnená kvôli okolnostiam, ktoré vydavateľstvo
nemohlo ovplyvniť, potom môže objednávateľ požadovať od vydavateľstva
zľavu, zodpovedajúcu rozdielu medzi poskytnutým a skutočným plnením, a
to bez ujmy ďalších iných práv. Náhrada odpadá, ak nesplnenie zákazky
spočívalo na dôvodoch vis major.
V.
Inzeráty a prílohy, ktoré majú byť zverejnené výhradne v určitých číslach,
na určitých miestach stránkach časopisu alebo v určitých vydaniach, musia
byť zmluvne dohodnuté a dodané s predstihom najmenej 8 pracovných dní
pred uzávierkou tak, aby bolo možné zohľadniť špeciálne požiadavky
zadávateľa. Čo sa týka realizácie zákaziek v rubrikách, tieto budú vytlačené
v príslušných rubrikách bez toho, aby bola uzavieraná špeciálna dohoda.
VI.
Inzeráty umiestnené v textovej časti sú zákazky, ktoré susedia minimálne
troma stranami s textom a nesusedia s inými inzerátmi. Zákazky, ktoré na
základe redakčnej úpravy nie sú identifikovateľné ako inzeráty, budú
vydavateľstvom výrazne vyznačené ako inzeráty.
VII.
Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odmietnutia jednotlivých zákaziek
zadávateľa v tých prípadoch, ak pôjde o:
- nevhodný obsah, pôvod alebo technickú formu z hľadiska vecne
oprávnených požiadaviek vydavateľstva,
- obsah zákaziek, ktoré sú v rozpore s platnou právnou úpravou a miestnymi
zvyklosťami,
- zákazky, ktorých uverejnenie je pre vydavateľstvo nepríjemné a ktorých
obsah sa prieči dobrým mravom a poctivému obchodnému styku,
- zákazky, ktoré majú čitateľa zavádzať, klamlivo informovať alebo inak
nekorektne stimulovať.
Objednávky príloh sú pre vydavateľstvo záväzné až po predložení vzoru
prílohy a ich schválení. Prílohy, ktoré formátom alebo spracovaním navodia
v čitateľovi dojem nejakej časti novín či časopisu alebo obsahujú cudzie
inzeráty sa neprijmú. Odmietnutie objednávky sa bez zbytočného odkladu
oznámi objednávateľovi.
VIII.
Zadávateľ zodpovedá za včasné dodanie dohodnutých podkladov a tiež za
ich štandardnú kvalitu tak, aby zákazka mohla byť bez problémov a včas
realizovaná. V prípadoch zjavne nevhodných, nekvalitných alebo
poškodených tlačových podkladov sa vydavateľstvo zaväzuje na túto
skutočnosť upozorniť zadávateľa. Zadávateľ je povinný v primeranej
lehote zvlášť dohodnutej poskytnúť vydavateľstvu náhradné kvalitné
podklady pre tlač. V prípade, že požadované náhradné podklady pre tlač
nebudú zadávateľom včas dodané, nezodpovedá vydavateľstvo za
publikovanie zákazky v súlade s objednávkou a pokynmi zadávateľa.
Vydavateľstvo garantuje primeranú tlačovú kvalitu v zhode s dodanými
podkladmi pre tlač. Podklady pre tlač budú pre každú zákazku zvlášť
obojstranne odsúhlasené.
IX.
Zadávateľ má nárok na zníženie ceny alebo bezchybný náhradný inzerát pri
celkovom alebo čiastočne nečitateľnom, nesprávnom alebo neúplnom

uvedení zákazky v tlači, ale len v takom rozsahu, v akom bol obmedzený
účel inzerátu. Ak vydavateľstvo nechá uplynúť dohodnutú lehotu na
nápravu, alebo ak ani náhradný inzerát nie je bezchybný, má objednávateľ
právo na zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy. Požiadavky na náhradu
škody z pozitívneho poškodenia pohľadávky zavinené pri uzatváraní
zmluvy a nedovoleného konania sú vylúčené, a to aj pri telefonickom
nahlásení objednávky. Nároky na náhradu škody z nemožnosti plnenia a za
meškanie sú obmedzené na náhradu predvídateľných škôd a na čiastku,
ktorá má byť zaplatená, týkajúca sa inzerátu alebo prílohy. Toto neplatí pri
úmysle a hrubej nedbalosti vydavateľa, jeho zákonného zástupcu a jeho
výkonných pracovníkov. Ručenie vydavateľa za škody pre chýbajúce
prisľúbené vlastnosti zostáva nedotknuté.
X.
Reklamácie sa musia – okrem skrytých nedostatkov – uplatniť do štyroch
týždňov po doručení vyúčtovania a dokladu o uverejnení.
XI.
Zadávateľ zodpovedá za správnosť predložených podkladov. Pri dodaní
graficky spracovaných podkladov vydavateľstvo môže grafický vzhľad
inzerátu upraviť alebo zmeniť len na základe písomnej požiadavky
zadávateľa pri zadávaní zákazky. Korektúry budú dodávané iba na základe
osobitného želania zadávateľa. Vydavateľstvo opraví všetky chyby, ktoré
mu budú oznámené v rámci stanovenej lehoty pri zaslaní korektúry.
XII.
Za základ výpočtu ceny bude braný skutočný rozsah tlače a druh zákazky.
Cena jednotlivých zákaziek bude vyčíslená podľa cenníka vydavateľstva a
zadávateľ vopred podpisom potvrdí dohodnutú cenu priamo na objednávke.
Prípadné zľavy budú tiež vyčíslené a odsúhlasené priamo na objednávke.
XIII.
Pri realizácii jednotlivých zákaziek bude vopred dohodnutý a odsúhlasený
spôsob a termín platieb za poskytnuté služby. Zadávateľ má možnosť
úhrady v hotovosti alebo na základe faktúry s dohodnutou 14-dňovou
splatnosťou alebo platbou vopred pri poskytnutí zľavy.
XIV.
Pre prípady omeškania zadávateľa s úhradou faktúr platia sankcie z
omeškania, stanovené v ustanoveniach § 369 ods. I Obchodného zákonníka
č. 513/91 Zb. v znení neskôr vydaných zmien a doplnkov. Vydavateľstvo
vyúčtuje a zadávateľ do 14 dní zaplatí úroky z omeškania vo výške 0,05%
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
XV.
Spolu s fakturačným dokladom môže vydavateľstvo poskytnúť
zadávateľovi aj doklad o realizácii zákazky. Výňatky z inzerátov budú
dodávané podľa druhu a rozsahu zákazky, a to dokladané strany, alebo
dokladané celé čísla vydaní. Ak takýto doklad nebude možné poskytnúť,
bude zadávateľovi vystavené záväzné osvedčenie vydavateľstva o
uverejnení a rozšírení inzerátov.
XVI.
Náklady spojené s vyhotovením objednaných podkladov pre tlač (ak boli
zabezpečované vydavateľstvom) a tiež náklady spojené s uskutočňovaním
zmien oproti pôvodnému zadaniu je povinný znášať zadávateľ zo svojho.
XVII.
Pokiaľ vznikol inzerát (jeho obsahové a grafické riešenie) ako tvorivá
činnosť u vydavateľa, jeho ďalšie rozmnožovanie pre potreby zadávateľa
podlieha súhlasu vydavateľa podľa autorského zákona.
XVIII.
Filmy a poskytnuté podklady sa vracajú len na základe osobitného
vyžiadania. Povinnosť uchovania filmov končí po troch mesiacoch od
realizácie zákazky.
XIX.
Všetky kolízne situácie, vzniknuté v rámci vzájomnej spolupráce, budú
riešené prednostne rokovaním so zámerom dosiahnutia dohody v spornej
veci. V prípade, že k zmiernemu vyriešeniu prípadného sporu nedôjde, má
každý z účastníkov možnosť podať návrh na miestne a vecne príslušný súd,
určený podľa Občianskeho súdneho poriadku Slovenskej republiky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú podporným dokumentom ku
každej objednávke a zmluve, separátne uzavieraným pre každý obchodný
prípad zvlášť, za účelom konkretizácie podmienok vydavateľstva a
zadávateľa vo veci predmetu plnenia, ceny zákazky a pod.

