VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Objednávka / smlouva:
Reklamní kampaň je realizována na základě potvrzené objednávky nebo na základě
potvrzené smlouvy,
a v souladu s těmito obchodními podmínkami. Objednávka / smlouva obsahuje sjednané období reklamní
kampaně, údaje o rozměrech, počtech kusů a lokalitách, umístění plakátů a cenové údaje. Skončením
platnosti této objednávky / smlouvy nejsou dotčeny závazky smluvních stran, vyvolané nesplněním povinností
stanovených touto objednávkou / smlouvou v době její platnosti.

Provedení reklamní kampaně:
Doba pronájmu:
Základní doba pronájmu je 1 měsíc (perioda pronájemního období).
Pro speciální akce je možné zkrácení této doby podle požadavků klienta. K výsledné ceně závislé na počtu
dní se připočítá 500,- Kč / BILL (jako mimořádné výdaje na výlep a servis). Pro případ přelepení plakátů
v průběhu kampaně účtuje zhotovitel 400,- Kč / BILL jako mimořádné výdaje na výlep.
Kvalita plakátů:
Plakáty dodané objednavatelem musí být v provedení snášejícím promáčení. Barvy tisku musí být takové
kvality, aby vzdorovaly chemickým látkám, obsaženým v používaných lepidlech a vlivu počasí. Modrá rubová
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strana, 120g/m - 6-dílů, velikosti BILL 5,1 x 2,4m.
Distribuce plakátů a výlep:
Objednatel se zavazuje dodat potřebné množství plakátů v souladu s potvrzenou objednávkou / smlouvou,
zvýšené o 5-10% (podle ročního období) náhradních plakátů na údržbu ve lhůtě nejpozději 3 pracovní dny
před začátkem sjednaného období reklamní kampaně. Místem plnění je sídlo zhotovitele. Je-li dodávka
plakátů opožděná, garantuje zhotovitel termín výlepu posunutý o tolik dní, o kolik je dodávka v prodlení.
Pokud objednatel nedodá plakáty, nebo je nedodá včas a zhotovitel tudíž nemůže provést instalaci plakátů ve
stanovené lhůtě, nezbavuje to objednatele povinnosti uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v potvrzené
objednávce / smlouvě.
Servis:
V případě poškození plakátů zajišťuje zhotovitel servis do 48 hodin od zjištění závady zhotovitelem nebo od
nahlášení závady objednavatelem.
Fotodokumentace:
Zhotovitel vyhotoví fotodokumentaci výlepu a dodá ji objednateli do 96 hodin od termínu výlepu, pokud se
zhotovitel s objednavatelem nedohodne písemně jinak.

Záruky:
Zhotovitel odpovídá za instalaci reklamy v souladu s objednávkou / smlouvou a těmito obchodními
podmínkami, dále za údržbu, resp. obnovu poškozených plakátů a po celé smluvní období s výjimkou vzniku
vyšší moci, tj. válečný stav, živelné pohromy, stávky apod. Zhotovitel odpovídá za porušení předpisů
týkajících se míst, která byla dána k dispozici objednavateli. Zhotovitel však nenese odpovědnost za plakáty,
folie dodané objednavatelem, bude-li plakátování neúspěšné nebo nedokonalé z důvodů barev, tisku nebo
papíru, fólie. Objednavatel nese plnou odpovědnost za obsahovou část reklamy. Pokud je obsahová část

reklamní kampaně v rozporu s právními předpisy, může zhotovitel odmítnout výlep plakátů, avšak musí o této
skutečnosti písemně informovat objednatele. Případné reklamace budou uplatněny písemně nejpozději do
ukončení kampaně, s uvedením přesného popisu závady a místa jejího vzniku. Pokud se jedná o poškození
plakátu třetí osobou, postupuje zhotovitel podle těchto obchodních podmínek. Pokud zhotovitel zrealizuje
opravu dle těchto obchodních podmínek, nevzniká objednavateli nárok na slevu.

Vyloučení konkurence:
Zhotovitel nemůže zaručit, že vedle sebe nebudou instalovány plakáty dvou konkurenčních výrobků či služeb.
Zhotovitel se však bude v rámci svých možností snažit oddělit konkurenční výrobky.
Nepoužitelné plakáty / reklamní prostředky:
Po skončení kampaně naloží zhotovitel zbylé reklamními prostředky dle dispozic objednavatele, které sdělí
objednavatel před ukončením akce.

Platební podmínky:
Objednavatel uhradí dohodnutou cenu v souladu s potvrzenou objednávkou / smlouvou, na účet zhotovitele
tímto způsobem: 50% z celkové částky splatné před zahájením kampaně, doplatek dohodnuté ceny do 14-ti
dnů po skončení reklamní kampaně. V případě neuhrazení zálohy, splátky do termínu zahájení kampaně má
zhotovitel právo pozdržet instalaci plakátů, případně reklamu odstranit, demontovat. Odstranění reklamy
z důvodů neuhrazení zálohy, splátky za pronájem nemá vliv na provedení úhrady a zhotovitel může
postupovat dle bodu 7 obchodních podmínek. Za prodlení s placením vyúčtuje zhotovitel objednavateli úrok
z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Pokud se v objednávce / smlouvě
dohodnou jiné platební podmínky, nahrazují výše uvedené podmínky plateb.

Zrušení objednávky / smlouvy – stornovací poplatek:
Objednavatel může zrušit potvrzenou objednávku / smlouvu za následujících podmínek:
- V období od 60. do 30. dne včetně před začátkem sjednaného období, činí stornovací poplatek 25%
z celkové ceny stornovacích ploch.
- V období od 29. do 20. dne před začátkem sjednaného období, činí stornovací poplatek 50% z celkové
ceny stornovacích ploch.
- V období od 19. dne včetně před začátkem sjednaného období do konce sjednaného období, činí
stornovací poplatek 100% z celkové ceny stornovacích ploch.

Řešení sporů:
Případné spory budou řešeny především jednáním obou stran. Pokud nedojde k dohodě, budou spory
rozhodovány Obecnými soudy ČR dle platného českého práva.

