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Všeobecné obchodní podmínky mezi objednavatelem reklamy (dále jen „Objednavatel“) pro zařazování jeho
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1) OBECNÁ USTANOVENÍ
•

•

Poskytovatel je provozovatelem internetových stránek dostupných na internetové adrese (URL)
http://www.svetvbezpeci.cz a dalších internetových projektů. Poskytovatel je oprávněn poskytovat
prostor pro reklamu na jednotlivých www stránkách ze svého mediálního portfolia podle platné
nabídky.
Objednavatel reklamní kampaně je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či
mediální agentura, objednávající reklamu na stránkách z mediálního portfolia Poskytovatele.
Reklamní kampaní mohou být reklamní plochy na serverech k prezentaci formou reklamních sdělení
a dalších prezentačních prvků, mezi které mohou patřit tyto formy: zápisy, bannery, přednostní
zápisy, články, video materiály, štítky, textové odkazy, video odkazy, databázové vstupy, kontaktní
formuláře apod.

2) UZAVŘENÍ INZERTNÍ SMLOUVY O ZVEŘEJNĚNÍ REKLAMNÍCH SDĚLENÍ

•
•
•

Inzerce se přijímá výhradně na základě smlouvy o zveřejnění inzerce potvrzené objednavatelem
a poskytovatelem
Objednavatel doručí odsouhlasenou smlouvu o zveřejnění inzerce na adresu poskytovatele e-mailem
nebo poštou (dle dohody mezi objednavatelem a poskytovatelem)
Potvrzením smlouvy o zveřejnění inzerce podpisy oprávněných osob ze strany poskytovatele
i objednavatele je uzavřen smluvní vztah

3) INZERTNÍ PODKLADY

•
•

Za včasné a bezchybné dodání podkladů do obchodního oddělení poskytovatele je plně zodpovědný
objednavatel reklamní kampaně
Veškeré reklamní podklady a další náležitosti smlouvy o zveřejnění inzerce musí objednavatel
poskytnout poskytovateli nejpozději do 3 pracovních dnů před datem začátku kampaně

•

Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí objednavatel poskytnout nejpozději jeden
pracovní den před datem změny, jinak poskytovatel nezodpovídá za včasnou změnu, která bude
vyřízena v nejbližším možném termínu

4) VYDAVATELSKÉ PODMÍNKY
•
•

Pokud není sjednán přesný termín reklamní kampaně, bude inzerát nebo prezentace zveřejněna
v nejbližším možném termínu
Pokud objednavatel objedná reklamu o rozměrech, která neodpovídá standardnímu rozměru inzerce
na internetových projektech poskytovatele, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru
nebo může být vrácen objednavateli k přepracování

5) PRÁVO ODMÍTNOUT INZERÁT
•

•
•

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamy, inzerce, článku z důvodu
nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými
mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům, či by mohl poškodit dobré jméno, poskytovatele
Poskytovatel je povinen oznámit tuto skutečnost objednavateli a není povinen odmítnutí zdůvodnit
Poskytovatel má právo nepřijmout smlouvu na zveřejnění inzerce od objednavatele, který dluží za
dříve zveřejněnou reklamu, inzerci, případně pozastavit plnění až do doby zaplacení dlužné částky

6) FINANČNÍ PODMÍNKY, STORNO POPLATKY
•

•

•
•
•

•
•

Cena je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných podmínek. Ceny
uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané
hodnoty.
Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po skončení kampaně, případně do 15 dnů po
konci kalendářního měsíce (dřívější fakturace je možná na základě předešlé dohody mezi
objednavatelem a provozovatelem)
Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí
faktury na poměrnou část kampaně
Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dnů. V případě prodlení s jejich úhradou je poskytovatel
oprávněn účtovat objednavateli za každý den z prodlení penále ve výši 0,05 % z dlužné částky
V odůvodněných případech (zejména u nových klientů) je provozovatel oprávněn žádat zálohu nebo
platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet poskytovatele nejpozději v den zahájení
reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není poskytovatel povinen kampaň
realizovat.
V případě, že je zrušena z jakýchkoli důvodů závazně objednaná kampaň, provozovatel si vyhrazuje
právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny.
V případě, že je zrušena již probíhající kampaň, provozovatel si vyhrazuje účtovat storno poplatek ve
výši 100 % ceny smlouvy

7) REKLAMACE
•

Objednavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany poskytovatele (špatné zadání
URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom
rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

•
•
•

Speciální nebo atypické komerční projekty, mimo ceníkové podmínky, realizujeme vždy po dohodě a
za smluvní ceny
Poskytovatel nezodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné dle
těchto obchodních podmínek
Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek
je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

9) FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY

•

Technické podklady:
banner ve správné velikosti (propojení na naše služby)
clickthru URL (adresa, kam bude směřovat kliknutí na banner ve formě http://)
all text

•

Fakturační údaje:
IČ
DIČ
fakturační údaje
poštovní adresa v případě, že je odlišná od fakturační

•

Kontakt objednavatele
Kontaktní osoba (zákonný zástupce)
Telefon, fax, e-mail

•

Inzertní specifikace
pozice, formáty
termíny zařazení a ukončení reklamní kampaně
objem reklamní kampaně
netto cena plus sleva ke kampani, je-li na ni nárok

10) KONTAKT NA POSKYTOVATELE
SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o.
Sídlo společnosti:
Korespondenční adresa:
IČ:
DIČ:
Společnost je vedena v obchodním
vložka číslo 189776

Prah 4, Pujmanové 879/31, 140 00
Praha 10, Pražská 16/1810, 102 00
24219126
CZ24219126
rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C,

Tel.:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:

+420 281 017 104, 281 017 105
svetvbeztpeci@svetvbezpeci.cz
redakce@svetvbezpeci.cz
produkce@svetvbezpeci.cz
technologie@svetvbezpeci.cz
inzerce@svetvbezpeci.cz
fakturace@svetvbezpeci.cz

Produkce – vedoucí:
Hana Váňová
Tel.:
Tel.:
E-mail:
E-mail:

+420 281 017 105
+420 602 654 576
produkce@svetvbezpeci.cz
hana.vanova@svetvbezpeci.cz

Obchodní ředitel
Tomáš Větrovský
Tel.:
Tel.:
E-mail:

+420 281 017 104
+420 602 114 344
tomas.vetrovsky@svetvbezpeci.cz

Region Praha a Západní Čechy
Manažer prémiových klientů
Bedřich Hejda
Tel.:
Tel.:

+420 281 017 104
+420 602 823 122

E-mail:

bedrich.hejda@svetvbezpeci.cz

Region Praha a Východní Čechy
Manažer prémiových klientů
Milan Drudík
Tel.:
Tel.:
E-mail:

+420 281 017 104
+420 602 654 576
milan.drudik@svetvbezpeci.cz

Region Jižní Čechy
Manažer obchodní skupiny a prémiových klientů
Monika Hejnová
Tel.:
+420 281 017 104
Tel.:
+420 602 294 646
E-mail:
monika.hejnova@svetvbezpeci.cz
Region Severní a Jižní Morava
Manažer obchodní skupiny a prémiových klientů
Roman Mikulášek
Tel.:
+420 281 017 104
Tel.:
+420 775 020 039
E-mail:
roman.mikulasek@svetvbezpeci.cz
Ředitel technologií
Karel Trébl
Tel.:
E-mail:
E-mail:
Šéfredaktor
Martin Kupsa
Tel.:
E-mail:

+420 281 017 104
technologie@svetvbezpeci.cz
karel.trebl@svetvbezpeci.cz

+420 774 957 874
redakce@svetvbezpeci.cz
martin.kupsa@svetvbzepeci.cz,

