Všeobecné obchodní podmínky inzerce
v Informačním listu Černošice
1. Rozsah platnosti
a. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi objednateli inzerce
(dále jen „objednatel“) a Městským úřadem
Černošice, Riegrova 1209, Černošice (dále
jen „vydavatel“) při uveřejňování inzerce v Informačním listu Městského úřadu Černošice (dále jen „Informační list“).
2. Objednávka a její potvrzení
a. Vydavatel přijímá inzerci prostřednictvím
písemné objednávky inzerenta. Písemná
objednávka může být zaslána poštou na
adresu MěÚ Černošice, Informační list – inzerce, Riegrova 1209, 252 28 Černošice,
elektronicky se zaručeným elektronickým
podpisem na adresu podatelna@mestocernosice.cz  nebo případně předána osobně  
do podatelny MěÚ Černošice, Riegrova
1209, 252 28 Černošice.
b. Objednávku je v případě potřeby konzultace jejího obsahu možné vyplnit osobně na
MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28
Černošice – odboru školství, kultury a cestovního ruchu u referenta kultury v pondělí
a ve středu v úředních hodinách, v ostatních
dnech pouze po telefonické dohodě.
c. Objednávka musí obsahovat jednoznačnou
identifikaci objednatele a jeho podpis.
d. Objednávka musí dále obsahovat veškeré
potřebné náležitosti týkající požadavků na
vzhled inzerce (velikost, barevnost, opakování atd.).
e. V případě, že objednatel požaduje zaslání
výtisku IL, ve kterém bude objednaná inzerce zveřejněna, vyznačí tuto skutečnost v objednávce.
3. Podklady k uveřejnění inzerce
a. Objednatel je povinen dodat vydavateli
všechny podklady potřebné pro uveřejnění
inzerce, a to v termínu určeném vydavatelem.
b. V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je objednatel povinen
dodat na výzvu vydavatele obratem správné
podklady. V případě, že objednatel podklady
neupraví, vydavatel neodpovídá za případné
vady uveřejněné inzerce, případně je oprávněn od objednávky odstoupit, přičemž mu
vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s aktuálním ceníkem.
c. Graficky zpracované inzeráty musí být v tisknutelné kvalitě.  Případně je možné na objednávce vyznačit požadavek na grafické
zpracování inzerátu za poplatek dle aktuálního ceníku.
d. Textové inzeráty nemusí být graficky zpracovány.

e. Objednatel odpovídá za obsahovou správnost inzerce a za to, že její obsah je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv
třetích osob.

c. V případě stornování objednávky je vydavatel oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakující se inzerce, na které by objednateli tímto stornováním zaniklo
právo.

4. Objednávka pro opakované zveřejňování

d. Vydavatel je oprávněn uplatnit storno poplatek ve výši 100 % ceny inzerátu  také v případě pozdního dodání či nedodání podkladů
inzerce.

a. Chce-li objednatel uveřejňovat opakovaně
stejný inzerát (stejný obsah i velikost), vyznačí tuto skutečnost v objednávce.
b. Chce-li objednatel uveřejňovat opakovaně
inzerát stejné velikosti (jiný obsah, stejná velikost), vyznačí tuto skutečnost v objednávce s upozorněním, že pro každé číslo bude
zaslána aktualizovaná verze inzerátu.
c. Slevy vyplývající z opakované objednávky
budou poskytnuty pouze v případě, že inzerce v dohodnutém rozsahu bude v rámci
stanoveného časového období řádně a včas
zaplacena v souladu s aktuálním ceníkem
(popř. v jiné dohodnuté výši). Jinak nárok na
sjednanou slevu zaniká.
d. Sleva v odpovídající výši bude poskytnuta
při každé měsíční platbě odečtením slevy
z ceny zadaného inzerátu.  V případě platby
předem za celé objednané období, bude
odečtena sleva jednorázově z celkové ceny
všech zadaných inzerátů.
5. Zveřejnění inzerce
a. Má-li být inzerce uveřejněna v určeném termínu s určitým umístěním, musí být objednávka s těmito požadavky doručena vydavateli včas.
b. Vydavatel neodpovídá za škodu způsobenou objednateli nesplněním svého závazku,
jestliže nesplnění závazku nezavinil.
c. Vydavatel zaručuje běžnou kvalitu tisku podle použité technologie a v závislosti na kvalitě podkladů dodaných objednatelem.

8. Právo odmítnutí inzerce
a. Vydavatel je oprávněn odmítnout objednávku, případně odmítnout splnit už přijatou objednávku, pokud je inzerce svým obsahem
nebo formou v rozporu s právními předpisy
či právy třetích osob nebo pokud by poškozovala dobré jméno vydavatele nebo
narušovala obchodní záměr či jiné zájmy vydavatele. Vydavatel není povinen odmítnutí
takovéto zakázky objednateli odůvodňovat,
pouze je objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví,
písemně oznámí.

9. Reklamace, odpovědnost za vady
a. Vydavatel odpovídá objednateli pouze za
prokázané vady inzerce a pouze v případech podstatného porušení objednávky.
V takovém případě má objednatel právo na
kompenzaci ve formě zveřejnění jednoho inzerátu stejné specifikace zdarma nebo vrácení zaplacené ceny inzerátu.  Stejná práva
má objednatel v případě nezveřejnění řádně
objednaného inzerátu.

10. Mlčenlivost

b. Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce
včetně DPH hotově v pokladně MěÚ nebo
připsáním na účet MěÚ po zveřejnění inzerátu na základě zaslané faktury, případně jiného účetního dokladu, obsahujících všechny
nezbytné údaje pro jejich zaplacení.

a. Vydavatel a objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech,
o kterých se dozvěděli v souvislosti s objednávkou inzerce, v souvislosti s plněním závazků vzniklých z jejich vzájemného smluvního vztahu, jakož i o jiných skutečnostech
týkajících se některé ze stran, o nichž se
strany dozví na základě postavení obchodních partnerů. Vydavatel a objednatel se
zavazují zachovávat mlčenlivost o výše uvedených skutečnostech i po skončení smluvního vztahu, jakož i pro případ, že objednávka v budoucnu bude shledána neplatnou
nebo neúčinnou.

7. Odstoupení od smlouvy o inzerci, stornovací poplatky

11. Závěrečná ustanovení

6. Ceny inzerce a platební podmínky
a. Ceny inzerce jsou stanoveny v ceníku uvedeném na objednávce.

a. Objednatel má právo stornovat objednávku.
b. Stornování objednávky je možné pouze
písemně a je platné, pouze pokud je vydavateli doručeno před termínem uzávěrky IL
(jinak je vydavatel oprávněn uplatnit storno
poplatek ve výši 100 % ceny inzerátu).

a. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před zněním Všeobecných obchodních
podmínek.
b. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou
nedílnou součástí objednávky inzerce včetně ceníku inzerce.

