ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE
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NEO Slovakia, s.r.o., Levočská 4292, 058 01 Poprad
Korešpondenčná adresa: P.O.Box 115, 058 01 Poprad

Objednávateľ čítal a rozumie všeobecným zmluvným podmienkam uvedeným na zadnej strane a súhlasí s nimi
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účet: 5024100412/0900

s l o v a t<LÍ£3

IČO: 46 463 127 DIČ: 2820006156

vedený: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov firmy (objednávateľ):
Číslo zmluvy:
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Zodpovedná osoba
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Názov:
Cestovanie po
Slovensku I. - IX.

Názov/text (inzercia na webovej stránke www.neoslovakia.sk):
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inzercie:

Cena:
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058 01 Poprad
B 463 127
DiC; 2 320006156
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DPH:
Cena celkom s DPH:
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VŠEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY
Článok 1 Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok NEO Slovakia, s.r.o., Levočská 4292, 058 01 Poprad, IČO: 46463127
(ďalej „NEO") uverejniť inzerciu objednávateľa (ďalej „Zákazník") v publikácii Cestovanie po Slovensku I. IX. (ďalej „Cestovanie") a na webovej stránke www.neoslovakia, za podmienok stanovených v zmluve
a v súlade s týmito zmluvnými podmienkami a záväzok zákazníka zaplatiť za uverejnenie inzercie úhradu
stanovenú v zmluve.
Článok 2 Postup pri uzatváraní zmluvy
1. NEO splnomocnil svojho obchodného manažéra, uvedeného v zmluve, na uzatvorenie zmluvy. Zmluva je
platne uzatvorená, ak formulár zmluvy je podpísaný obidvomi zmluvnými stranami najneskôr do konca
predaja inzercie v príslušnej publikácii Cestovanie a uverejnení na uvedenej stránke www.neoslovakia.sk.
2.Zmluva vrátane zmluvných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, tvorí zmluvu medzi NEO
a zákazníkom v celom rozsahu a nahrádza akékoľvek predchádzajúce ústne, alebo písomné dojednania
týkajúce sa inzercie v publikácii Cestovanie a na www.neoslovakia.sk.
Článok 3 Odstúpenie od zmluvy
1, NEO môže od zmluvy okamžite odstúpiť, ak:
a) obsah alebo akákoľvek časť zákazníkovej inzercie je v rozpore s právnymi predpismi SR, v rozpore
s oprávnenými záujmami NEO, alebo v rozpore s etickými pravidlami inzercie
b) zákazník neodovzdá podklady pre inzerciu podľa čl.5 ods.l týchto zmluvných podmienok alebo odovzdá
podklady nezodpovedajúce požiadavkám stanoveným v čl.5 osd.3 týchto zmluvných podmienok
2. Zmeny v inzercii alebo odstúpenie od zmluvy navrhnuté zákazníkom je nutné doručiť písomne na adresu
NEO Slovakia, s.r.o. do termínu uzávierky vydania uvedeného v zmluve
Článok 4 Platobné podmienky
1. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť NEO úhradu za uverejnenie inzercie na účet a v termíne uvedenom na
zmluve alebo faktúre
2. Ak má zákazník voči NEO splatné záväzky za uverejnenú inzerciu, podľa iných zmlúv, bude úhrada za
inzerciu podľa tejto zmluvy považovaná za úhradu skôr splatných záväzkov.
Článok 5 Predloha inzercie
1. V termíne stanovenom NEO je zákazník povinný odovzdať NEO úplné podklady pre svoju inzerciu
vrátane prvkov grafickej predlohy, najneskoršie však k termínu uzávierky. Za vecný obsah inzerátu
zodpovedá zákazník, NEO má právo na základe vlastných etických pravidiel inzercie a všeobecných
špecifikácii posúdiť znenie inzercie a všeobecných špecifikácii posúdiť znenie inzercie, formu, veľkosť,
typografické a grafické stvárnenie predlohy a uskutočniť prípadné zmeny grafickej predlohy inzercie môže
NEO uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom zákazníka.
2. Zákazník je povinný uviesť v návrhu inzercie iba pravdivé a nezavádzajúce údaje. Zákazník podpisom
zmluvy vyhlasuje, že má oprávnenie predávať alebo poskytovať inzerované výrobky alebo služby.
3. Ak zákazník použije v návrhu pre inzerciu v príslušnom zozname fotografické, grafické alebo textové
podklady, ktoré sú chránené podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu duševného vlastníctva, najmä
podľa autorského zákona alebo zákona o ochranných známkach, je zákazník povinný použiť také podklady
pre inzerciu, pri ktorých je vlastníkom autorských afebo iných obdobných práv k duševnému vlastníctvu na
ich použitie pre inzerciu a šírenie podľa tejto zmluvy, a odmena za toto použitie a šírenie bola uhradená.
Vyššie uvedené piati v prípade použitia písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových prejavov,
snímok a zvukových záznamov týkajúcich sa tretej osoby alebo prejavov jej osobnej povahy.
4. Pokiaľ zákazník NEO uzatvorí inzerciu do zoznamu v čase kratšom ako 7 pracovných dní pred termínom
uzávierky, stráca možnosť následne zmeniť údaje, grafiku a veľkosť inzercie definované v tejto zmluve.
Článok 6 Formát a umiestnenie inzercie
1. Veľkosť formátu inzercie zákazníka je dohodnutá v zmluve. Ak bude zákazník chcieť od NEO, na ktorej
strane (číslo strany) bude inzercia umiestnená môže sa zákazník vopred dohodnúť s NEO. V opjčnom
prípade rozhodne NEO o umiestnení (číslo strany) inzercie zákazníka.

Článok 7 Uplatnenie reklamácie
1. Zákazník je povinný chyby inzercie uplatniť písomne alebo osobne vo firme NEO, a to najneskôr mesiac
po vydaní publikácie Cestovanie a na webovej stránke www.neoslovakia.sk.
2. Ak zákazník uplatní reklamáciu podľa čl.7 ods.l tejto zmluvy, v prípade jej oprávnenosti má nárok na
vrátenie pomernej časti celkovej výšky úhrady, ktorú určí NEO, obdobne ako je určená pomerná časť
z úhrady podľa či.8 ods.l
3. V prípade, že zákazník neoznámi NEO chyby inzercie podľa či.7 ods.l tejto zmluvy, má sa za to, že
nesplnil povinnosť stanovenú v § 384 Obchodného zákonníka a NEO nieje povinný nahradiť škodu.
Článok & Zodpovednosť za škodu úroky z omeškania
1. Ak vznikne v inzercii vinou NEO, jeho zamestnancov a jeho pridružených subjektov chyba či
nedopatrenie, NEO uhradí zákazníkovi pomernú čiastku z celkovej čiastky úhrady, ktorú zákazník zaplatil za
inzerciu, pokiaľ NEO nepreukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho
zodpovednosť. Táto pomerná čiastka bude úmerná tomu, do akej miery vzniknutá chyba či nedopatrenie
znížiio podľa posúdenia NEO hodnotu inzercie. Táto čiastka nemôže prevýšiť celkovú úhradu, ktorú
zákazník zaplatil za inzerciu. NEO, jeho zamestnanci, jeho pridružené subjekty nezodpovedajú zákazníkovi
za akékoľvek ďalšie škody, alebo straty vrátane priamych, nepriamych, následných alebo súvisiacich škôd
a strát, ako napr. strát obchodných príjmov či ziskov alebo náklady na ďalšie formy inzercie, ale nielen ich.
Zákazník berie na vedomie, že táto obmedzená zodpovednosť sa vzťahuje na akékoľvek pohľadávky, ktoré
by zákazník uplatňoval voči NEO, jeho zamestnancom, pridruženým subjektom vrátane pohľadávok
vyplývajúcich zo zmluvy, a!e aj pravidiel, ustanovení zodpovednosti za škody (napr. z nedbanlivosti) alebo
z úplného ručenia, ale nielen ich.
2. Ak je zákazník v omeškaní s úhradou za uverejnenie inzercie je NEO oprávnený požadovať úroky
z omeškania vo výške stanovenej Obchodným zákonníkom.
3. Zákazník zodpovedá za škodu NEO, ktorá mu vznikne porušením povinnosti podľa čl.5 týchto zmluvných
podmienok v rozsahu § 373 a následne Obchodného zákonníka
Článok 9 Platnosť zmluvy
Záväzky zákazníka obsiahnuté v tejto zmluve trvajú i po uplynutí doby na ktorú bolo uverejnenie inzercie
dohodnuté. To platí hlavne o povinnosti zákazníka zaplatiť dohodnutú úhradu podľa čl.4
Ďánok 10 Iné ustanovenia
1. Tento dokument sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky
2. Všetky dodatky, aiebo zmeny týkajúce sa tohto dokumentu musia byť dohodnuté písomne a podpísané
oboma stranami.
3. Akékoľvek spory vyplývajúce alebo súvisiace s touto zmluvou bude riešiť príslušný súd
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a právnu účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch (originál + kópia NEO, kópia Zákazník).
Tabuľka inzercie:

Typ:

Rozmery:

Typ:

Rozmery:

N1

13,2 x 9 , 1 cm

N6

21,0 x 29,7 c m

N2

13,2 x 18,4 cm

N7

21,0 x 14,8 cm

N4

26,8 x 18,4 cm

NS

21,0 x 9,9 cm

N5

(26,8 x 18,4 cm) x 2
(strany)

N9

(21,0 x 29,7 cm) x 2
(strany)

N10

10,5 x 14,8 cm

