
OBJEDNÁVKA
Turistická a  cyklistická  mapa Vtáčnik -Horná  Nitra

Objednávater:

Okres: ?t}obchodný názov:  C)qcc   ^eii)?EĺzY-f}D€ 2i{LY

siNď^o..`|r>uss;rEnL-~.1          CÍT2.  Á2.
Dodacia adresa  (ak sÔ nezhoduje so sídlom):

ičo: CO|18-3Ó2. DIČ:2nJ{,(-2?3? lč  DPH:

Menoafunkcia zadpovedného pracovnĺka.   ]Uri)ľ.    t)t®fi/ L      J|JĽrzÝ  -37ZQ;67Ä

Teiefón na zodpovedného pracovníka:   Cm[    82,3       5FŤ wv"i..L~ŽErt/-Wnc,z^iŇ.

E.maii na zodpovedného pracovnĺka:    Sn®cŕ,72©4€Doaé-n\/-BÍ}g 2Á IY.-S*

Záväzne si u Vás objednávam nasledovné Produktv/Služby:

Označit'
Názov  Pľoduktu/Služby Množstvo

Jednotková Celková cena Celková  cena

objednané cena  bez DPH bez  DPH sDPH

i]rezentácia tvp A 0,00 €

Prezentái:ia typ  8 0,00 €

Prezentácia tvp C 0,00 €

x` Píezentácia typ ZV `/ 0,00 € 0 Ĺ'

y Turistická a cyklistická  mapa Vtáčnik 2Ť 3,85 € qc`2c; AnF,50

X
Tuľistická  a cyklistická  mapa Vtáčnik

?5_ 2,00 € ?0 60dokúpenie pred tlačou

Exterieravá  mapa  na plastovej tabuli 300,00 €

Exterierová  mapa  na  pla5tovej tabuli
149,00 €

dokúpenie so zravou

Drevený stojan so strieškou a  pätkami 299,00 €

i  ,                      Tato obiednavk®  bola  `/y5tavená  na  zákLade cennib  ľirmy vKU  Harmanec, s  r  o

2 ,                    Obiednávateľ podpisom (eito !áväzne/ obiednavky prehlasuie že bol oboznamenv a v pTnom ro]sahu pr6tupuie k zmluvným podmienhm firmv wú Hama ne{.

5  r o   pn] oíoiekt MAPA S prezentaciou obiediiávateía  iníeíeinenymi na !adnei sm ne te/to obiednavky a na stránke www vlu-mapy sk Íesp  ww cbs_sk

?

_q,cc1^`nl
`,:ň..4k.-.2...3.st.&.

RPM:  lng.  Matej  Libĺč, tel. č.: 0908 206150



Zm]uvné podmienky firmy VKÚ Harmanec, s.r.o. pre projekt MAPA s prezentáciou objednávatel'a

Obsal) pre2entácie
Objednávater si objednáva produkt -mapu v dohodnutom množstve súlade s platným cenníkom dodávatera. Ako pod.akovanie za objednávku
dodávatel.  uverejnĺ  v  mape  prezentáciu  objednávatel.a.  V  mapovej  časti  vyznači  polohu  objednávatera  a  zvýrazní  názvom.  Dodávater  si
vyhradzuje  právo  umiestnenia  prezentácie  objednávatera  na  konkrétnej  strane  Či  konkrétnom  mieste  produktu  v  súlade  s  celkovou  pevne
ustanovenou  koncepciou  mapy.   Prezentáciu  vytvorí  dodávater  v  súlade  s  koncepciou  a  designom   pľoduktu  formou  textii.  piktogramov
a fotografií a nie fomiou grafickej (banneľovej reklamy), ak nebolo vopred dohodnuté inak. Objednávater sa zaväzuje dodat. všetky informačné
a  grafické  podklady  po`rebné  k  realizácii  prezentácie  v  temíne  a  v  kvalite  požadovanej  dodávateľom.  Dodávateľ  má  právo  odmietnut.
nekvalitný  grafický  podklad. alebo podklad priečiaci  sa koncepcii  a designu produktu bez akejkorvek kompenzácie.  Dodávater je oi)ľávnený
objednávaierom  dodaný  text  redakčne  a jazykovo  upravit..  Dodávater  zverejnením  prezentácie  nevyjadruje  svoje  schválenie.  či  podporu
akýmkorvek  službám,  výkonom  či  výrobkom.  Objednávatel.  zodpovedá  za  pravdivost. a aktuálnost`  infomiácií  uvedených  v  texté  inzerátu.
Zároveň nesie plnú  zodpovednost. za to, Že  ním  dodaný  text a grafické podklady,  nezasahujú do práv  na ochranu osobnosti, práv duševného
a  priemyselného  vlastníctva tretich  osôb.  nie  sú  zat.ažené  právom  tretej  osoby  ani  netrpia  inými  právnymi  vadami.  Objednávater  výslovne
súhlasí s tým aby mu najeho e-mailovú adresu dodávater zasielal infomácie o priebchu výroby projektu, ako aj reklamné informácie týkajúce
sa iných produktov a služieb.

Platot)n é podmienky
Na základe podpísania objednávky. resp.  uzavretia telefonickej, alebo e-mailovej  objednávky  zašle dodávatel. objednávaterovi  poštou, alebo
elektronicky  na  e-mailovú  adi.esu  uvedenú  v  zmluve  zálohovú  faktúru  na  dojednanú  sumu  so   14-dňovou  splatnost.ou.  Po  úhrade  zálohy
zašle  dodávater  objednávatel.ovi  poštoii.  alebo  elektronicky  riadny  daňový  doklad  na  prijatú  platbu.  Po  vydaní  produktu  zašle  dodávater
objednávatel`ovi objednaný počet kusov produktov. spolu s fäktúrou na zostávajúcu sumu. ktorá bude uhi.adená do dňa splatnosti uvedeného na
daňovom doklade. V pripade neuhradenia do tohto temiínu bude odberateľoví  účtované zmluvné penále vo výške 0,1 % dlžnej siimy za každý
deň omeškania.

Korektúľy
Pred tlačou  produktu  zašle  elektronicky  dodávate!` objednávaterovi  grafický  návrh  prezentácie  na  e-mailovú  adresu  uvedenú  v  objednávke.
V  pľĺpade pochybnosti  sa má za to, Že  grafický  návrh  bol  doručený  nasledovný  pracovný  deň  po jeho odoslaní  doclávaterom.  Objednávater
má  právo  zmeny  informačných  údajov  v  texte  prezentácie,  či  v  grafike  do  termínu  uzávierky  korektúr  určenej  dodávatel`om.  Dve  zmeny
v grafickom  návrhu  sú  bezplatné,  každá ďalšia je  spoplatnená  sumou  30.-eur  bez  DPH.  Objednávater pošle do temínu  uzávierky  korektúr
súhlas s obsahom  a formou inzercie, prípadne pisomné pripomienky ku korektúre.  Pokial. nebude temin uzávierky koľektúr objednávatel.om
dodržaný,  nemusi  byt.  právo korektúry  dodávaterom  akceptované a  za schválený  sa  považuje  pôvodne  zaslaný  grafický  návrh  prezentácie.
Objednávatel. má právo úpravy len svojej prezentácie, nie obsahovej časti produktu. alebo prezentácií iných objednávaterov. Jeho pripomienky
k obsahovej časti  môže, ale nemusí dodävater al(ceptovať.

Stomo podmienky
Objednávateľmáprávobezplatnesiomovaťtútoobjednávkudo5-tichkalendámychdníododňajejpodpisaniaatopísomnouformou.Potomto
temĺne je objednávater oprávnený  siomovať objednávku,  pokiar túto  skutočnost. písomne oznámi  dodávatero`'i  najneskôr do  dňa  zaslania

grafického  návrhu  príslušného  produktu  dodávaterom.  V  prípade  stomovania  objednávky  sa  objednávater  zaväzuje  zaplatit`  dodávateľovi
zmluvnú pokutu vo vyške 50°/o z ceny objednávky. Po temine zaslania grafického návrhu je stomovanie objednávky možné len so zmluvnou

pokutou vo výške 80% z ceny objednávky. Po uzávierke korektúr stornovanie objednávky nie je možné. Zmluvnú pokutu uhradí objednávatel.
do  14 dni odo dňa odstúpenia na účet dodávatera, uvedený v zmluve, v opačnom pn'pade nebude stomo dodávaterom akceptované. Dodávater
má  právo  od  objednávky  odstúpit.  v  pripade,  ak  objednávateľ  nedodá  potľebné  podklady,  nekomunikuje  pri  korektúrach.  alebo  neuhradí
zalohovú  faktúru  do  termínu  splatnosti.  V  tomto  prípade  po  odstúpení  sa objednávater  zaväzuje  dodávaterovi  zaplatit.  zmluvnú  pokutu  vo
výške 50% z ccny objednávky.

Dodacie podmienky
Hotový  produk` dodá dodávater na adresu uvedenú v objednávke. Náklady  na dodanie produktu s výnimkou doobjednávok znáša dodávateľ.

pokiar to nieje v obchodnej ponuke uvedené inak. Pokiar sa mu nepodaTí doručit. produkt objednávaterovi z dôvodu jeho neprítomnosti` alebo
neprevzatia  zásielky,  náklady  na opätovné doručenie  produktu  znáša objednávater.  V  prípade,  že  objednávatel. odmietíie  prevziat.  produkt.
nemá  to  vplyv  na  splatnost.  fáktúry.  V  tomto  prípade  vzniká  dodávatel`ovi  nárok  na  účtovanie  skladného  vo  výške  10%  z  celko`ej  ceny
objednávky za každý začatý  mesiac skladovania. Vlastnĺctvo k produktu prechádza na objednávatera až po úhrade jeho kúpnej ceny.

Záruky a rek)amácíe
Objednávater je  oprävnený  uplatniť  pripadnú  reklamáciu  prezentácie  iba  v  prípade`  že  potvrdí  prijatie  grafického  návrhu,  alebo  ho  opraví
v temine určenom dodávaterom a vráti ho preukázaterne spät. dodávaterovi.
Povinnosti dodávatera vyplývajúce zo zaruky sa ne\rzťahujú na:
- Škody  na dodaných  produktoch`  ktoré  v  dôsledku  hmotného  pouŽívania  podliehajú  časovému  opotrebeniu  alebo  opotrebeniu  v  dôsledku

vonkajších  vplyvov
• vady  inštalačných, montážnych prác a opráv na produktoch realizovaných objednávatel`om a tretími osobami
- nerešpektovanie dodaného návodu na obsluhu
-vyblednutie farieb v dôsledku klimatických vplyvov
-mechanické poškodenie produktu

Podrobný reklamačný poriadok je zverejnený na stránke \.. \..  \`.    \  L ' •_1.  resp. \\  \.. \.. .1.11 \   ` L

Všetky objednávky.  stomá. odstúpenia od zmluvy. pripomienky  k zaslanej  korektúre a zmeny  v objednávke, budú akcepiované  iba pisomne,
alebo elektronicky doručené fime VKÚ Harmanec. s.r.o.


