DOHODA O POSKYTOVANÍ

SLUŽIEB

REKLAMY

Centrálny vestník organizáciis.r.o.
, sídlo: Dvorská 4/12, Komárno 945 01
IČO: 46 916 903 , zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33866/N
IČ DPH: SK2023745955 ďalej len „Poskytovateľ"

Obchodné meno. miesto podnikania,/sídlo, IČO: špecifikované na prvej strane tejto dohody
- ďalej len,¿Zmluvný partner

" -

(Poskytovateľ a Zmluvný partner spolu ďalej len ,JStrany")
uzatvárajú nasledujúcu dohodu („ďalej len „Dohoda")

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „ O b c h o d n ý

zákonník").

§1
Predmet Dohody
(1)

Táto Dohoda je písomným potvrdením ústnych dojednaní v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil medzi Poskytovateľom a Zmluvným partnerom v súlade s ustanoveniami
zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v platnom znení (ďalej len "Zákon o elektronickom obchode"). Telefonický rozhovor bol za účelom preukázania existencie
zmluvy nahrávaný, s Čím Zmluvný partner vyjadril súhlas počas telefonického rozhovoru. Poskytovateľ sa zaviazal k poskytovaniu služieb podľa tejto zmluvy odo dňa jej
uzatvorenia.
Predmetom Dohody je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť Zmluvnému partnerovi reklamu v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o reklame") v rozsahu balíka špecifikovaného v odseku (3), za Čo sa Zmluvný partner zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi
odmenu uvedenú v § 2 dohody.

(2)

(3)

Reklama, ktorej poskytovanie je predmetom tejto Dohody, bude poskytovaná v nasledovnom rozsahu "Hlavný balík":
^

prezentácia Zmluvného partnera na webovej stránke http://www.centralnyvestnik.sk/ v rozsahu:
meno firmy, sídlo, telefón/fax/mobilné číslo, webová stránka (priame prekliknutie na stránku Zmluvného partnera), e-mail (s priamym prekliknutím),
činnosti, klasifikácia, logo, IČO, DIČ

>

presne umiestnenie na mape;

^

bezplatná zmena údajov počas v trvania Dohody.

(4)

Akúkoľvek zmenu údajov, resp. žiadosť o rozšírenie rozsahu informácií je potrebné adresovať písomne na adresu sídla Poskytovateľa alebo prostredníctvom kontaktného formuláru
na webovej stránke http://www.centralnyvestnik.sk/.
§2
Odmena

(1)
Strany sa dohodli, že za Hlavný balík Zmluvný partner zaplatí Poskytovateľovi odmenu v celkovej výške uvedené na prvej strane tejto dohody, z toho daň z pridanej hodnoty vo
výške uvedené na prvej strane tejto dohody za obdobie 12 mesiacov (ďalej len
"Odmena").
(2)
Poskytovateľ je oprávnený vystaviť predfaktúru na Odmenu odo dňa prijatia objednávky počas telefonického rozhovoru. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne po úhrade
predfaktúry Zmluvnému partnerovi vystaviť a zaslať Zmluvnému partnerovi daňový doklad o úhrade Odmeny.
§3
Vedľajšie služby
(1)
Strany sa dohodli, že počas platnosti dohody môže Zmluvný partner kedykoľvek využiť balík vedľajších služieb, ktorý je v aktuálnej ponuke Poskytovateľa a to za odmenu podľa
aktuálneho cenníka Poskytovateľa. V čase uzatvorenia Dohody sú v ponuke nasledovné vedľajšie služby:
^

Celoštátne umiestnenie (pre firmy, ktoré poskytujú svoje služby na národnej úrovni)

^

Krajské umiestnenie (pre firmy, ktoré vykonávajú svoju činnosť na úrovni kraja a snažia sa získať výhodu nad konkurenčnými firmami)
(2)
Poskytnutie vedľajších služieb podľa tohto § 3 n i e j e nárokovateľnou službou a ich poskytnutie závisí od dodatočnej dohody medzi Stranami. Poskytovanie vedľajších služieb je
možné uskutočniť iba počas doby poskytovania Hlavného balíka.

§•»
Práva a Povinnosti Strán
(1 )Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať reklamu v zmysle tejto Dohody v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a v súlade s dojednaniami s Zmluvným partnerom
v dohodnutom rozsahu a kvalite. Poskytovateľ je však povinný uviesť všetky informácie v rozsahu podľa § 1.3 Dohody iba na základe požiadavky Zmluvný partnera. Strany sa môžu osobitne
dohodnúť na rozšírení rozsahu informácií.
(2)Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov poskytnutých Zmluvný partnerom a údaje poskytnuté Zmluvným partnerom nepreveruje.
(3) Strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude počas platnosti tejto Dohody uvádzaný pri službách poskytovaných v zmysle tejto Dohody ako reklamný partner Poskytovateľa.
§5
O c h r a n a osobných ú d a j o v
Osoba oprávnená konať v mene Zmluvného partnera, ktorá uskutočnila telefonický rozhovor so zástupcom Poskytovateľa a ktorá podpisuje túto Dohodu dáva súhlas Poskytovateľovi ako
prevádzkovateľovi so spracúvaním osobných údajov (vrátane hlasového záznamu) počas trvania Dohody. Práva a povinnosti, ktoré sa viažu k spracúvaniu osobných údajov sa spravujú
ustanoveniami zákona č. 122/2003 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Trvanie Dohody
(1)Dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. V prípade, že počas 12 mesiacov trvania Dohody sa Strany dohodnú na poskytnutí vedľajších služieb, ktorých trvanie má presiahnuť dobu 12
mesiacov, predlžuje sa týmto trvanie Dohody o dobu poskytovania vedľajších služieb.
(2)Dohodu je možné ukončiť spôsobmi, ktoré predpokladá Obchodný zákonník, okrem výpovede. V prípade odstúpenia od Dohody majú Strany nárok na plnenie v zmysle tejto Dohody až do
momentu platnosti odstúpenia.
§7
Záverečné ustanovenia
(1)Táto Dohoda je uzavretá a sa riadi Obchodným zákonníkom, pričom prípadné spory z nej vyplývajúce, ktoré nebudú urovnané dohodou Strán, budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej
republiky. Strany vylučujú aplikáciu ustanovení § 5 ods. 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.
(2)Dodatky/zmeny tejto Dohody musia byť urobené v písomnej forme. Požiadavka písomnej formy sa
vzťahuje aj na dodatok/zmenu tejto požiadavky písomnej formy. Oznamy a vyhlásenia
v elektronickej forme nespĺňajú dohodnutú požiadavku písomnej formy, pokiaľ táto Dohoda neustanovuje inak.
(3)V prípade, ak akékoľvek ustanovenie tejto Dohody je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, ostatné ustanovenia tejto Dohody týmto nie sú a nebudú dotknuté. V takomto prípade sa
Strany zaväzujú, že neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia iným, právne
platným a vykonateľným
ustanovením, ktoré bude čo najbližšie ekonomickému účelu a zmyslu
ustanovenia, ktoré je neplatnosťou dotknuté. To isté sa vzťahuje na akékoľvek prípady neúplnosti tejto Dohody.
(4)Strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. Účastníci tejto Dohody prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že-ťext tejto Dohody je určitým a
zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný, a že si Dohodu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súMasu s jej obsahom k nej pripájajú
svoje vlastnoručné podpisy.

CENTRÁLNY VESTNÍK
V Komárne, dňa:
Poskytovateľ
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