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CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1 972
760 01 Zlín

tel.: +420 774 479 544
e-mail: info@cbs-cesko.cz
web.: www.cbs-cesko.cz

OBJEDNÁVKA/
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-(ÍjEZD

Partner na míru - kniha Čarovná Praha

Objednavatel:
Obchodní název (Název):
Sídlo:
Dodací adresa (jestliže se neshoduje se sídlem):

"o'

Úřad
Cástl
149 ôó Praha 4, KaMlmkó Mm. 406/1

iD[C/lČ DPH:

gý

Jméno - fůnkce zodp.osoby'
E-mail:

Telefon'
Závazně si u Vás objednávám následu,jící Produkty/Služby:
Označit
objednané

.
.
Nazev Produktu/Sluzby

. .
Mnozstvi

Cena za jednotku
b,, dph

X

Kniha Ča,ovná Praha

45O X

399,00 KČ

VIP prezentace v knize
J<

4'»

0,00 KČ

l stranová prezentace v knize

,

Baliček na miru

80

399,00 KČ
l 99,00 KČ

Přebal knihy (od 20 ks)

29,00 KČ

ná M/U

3í'

,59m"
/Tyeae "
Celkem bez DPH 27 ¥s"Ui"

Zálohová část platby bez DPH
l

Název prezentace'

C"

59'

d

u"Á74U/e

Kontakty (pokud se neshodují s údaji v hlavičce)
Zveřejněná adresa
Zveřejněný e-mail:

Zveřejněný telefon:&Z GYO 6ý2

Ac"

0,00 KČ

Kniha Čarovná Praha - možnost dokoupeni se
slevou

táu

Á"

0,00 KČ

2 stranová prezentace v knize

x

Celkem bez DPH

www:

R

Pod'klady posílejte na e-mail: podklady@cbs-cesko.cz
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Přední přebal k,iihy: a) logo
Věnováni: a) standardní
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Tato obj¢anáyka se váže na k
rozhoduje výhradné aůtor kni
l

Tato objednávka byla vystavena na základě ceníku firmy CBS Nakladatektvi s. r. o.

2,

()b|edr]a\"ate| podpisem této závazně objednávky prohlašuje, Ze byl seznámen a v plném rozsahu souhlasí se Smi vnimi
poämlrlkaml firmy CBS Nakladatelství s r. o. pro projekt KNIHA s prezentaci objednavatele.
ré jsou uveřej uj' na zadn'
s[rar)ě teto ('l?lednávky a na webových stránkách www cbs-cesko.cz

, /%A$éě
Regionálni projektový manažer: jozef Caban l "420 777 720 236 l caban@cbs-cesko.aĚ? " Úřad iněstské
Cásti
pRAHA-ÚjEZD

l

Smluvní podmínky firmy CBS Nakladatelství s r. o. pro projekt KNIHA s prezeatací objednatele

Obsa h prezentace
Objednatel si objednává výrobek - knihu- v dohodnuWm množswi v souladu s platným ceníkem dodavatele. Jako podčkováni za objednávku uveřejni dodavatel v
knize článek d objednateli s fotografiemi a kontakty V případě fotografické knihy nezaručuje objedná'vka objednateli zveh;jněni jim požadované fotografie v hlavni
obsahové části knihy. výběr f'otograňi v této části je výlučné v kompctcnci autorů knihy a je nezávislý na djjednatelich výrobku. Pokud .je kvůli kvalitnějšímu obsahu
knihy nezbytné letecké snímkováni území, resp, objektu vc správě ob!idnate1¢ poskytuje objednatel pMpisem této objednávky souhlas 5 tímto fotografováním z
letadA pfipadnč z dronu. Dodavatel si vyhrazuje právo umístit prezentaci objednatele na konkrétni straně či konkrétním místě knihy v souladu celkovou pevně
stanovenou koncepci knihy, Dodavatel zhotoví prczeritaci v souladu s koncepci a designem výrobku fOrmou PR článku s textem a t"otografíenii, a nikoliv formou
grafické (bannerové reklamy), pokud nebude předem dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje dodat všechny informační a grafické podklady nezbytné k realizaci
prezentace v terminu a v kvalitě požadované dodavatelem. Dodavatel má právo odmítnout nekvalitní grafický podklad nebo podklad odporujici koncepci a designu
výrobku bez jakékoliv náhrady, Dodavatel je oprávněný podrobit text dodaný objednatelem redakční a jazykové úpravě. Dodavatel nevyiadiuje zveřejněním prezentace
svŮj souhlas nebo podporu jakýmkoliv službám. výkonům nebo výrobkům. Obj&inate| odpovídá za pravdivost a aktudnost informaci uvedených v textu inzerátuObjednatel výslovně pmhlašuje, že je autorem poskytovaných fotoµafii. má k těmto fotografiím zajištěno autorské právo nebo souhlas autora s užitím fotografii
v rámci projektu. Objednatel je povinen na vyžádáni dodavatele předložit prohlášeni autora fotografii něh licenční smlouvu k oprávněni objednatele nakládat
s fotografiemi a zveřejnit je v rámci prezentace, Objednatel dále prohlašuje, že rúči za celý obsah své prezentace včetně všech fotografií a grafických podkladii které
sice přímo neposkytl dodavateli, ale tyto fotografie a podklady byly staženy dodavatelem z oficiálniho webu objednatele a použity dodavatelem. Objednatel výslovně
souhlasí. Ze dodavatel je oprávněn si stáhnouta použit z tohoto webu objcdnatde fotografie a grafické podklady. pokud objednatel nedodal v terminu dle objednávky
a dohody tyto fotografie a podklady dodavateli. Pokud objednatel způsobí neoprávněný zásah do autorských práv třetích osob, tak se objednatel zavazuje, Ze zjedná
sám nápravu a uhradí případné veškeré náklady s tím spDjené jako zaplaceni náhrady škody dodavateli a dotčeným třetím osobám, včetně úhrady všech nákladů
soudního řízeni apod
Za účelem další propagace objednatelc, tento výslovně souhlasí se zveřejněním celého obsahu prezentace na webových stránkách a sociálních sítích přímo
souvisejicich s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje žádné zámky na fúnkčnost dostupnost a spolehlivost online služeb. pokud jsou součásti objednávky, eoZ bere
objednatel na vědomi a výslovně s tím souhlasí. Online služby jsou poskytovány dodavatelem ve 5LävLĽ v jakém se nyní nachází. Objednatel může na ťomujáři
objednávky poskytnout souhlas s tím, aby mu dodavatel zasílal na jeho c-mailovou adresu informace o průběhu výroby projcktz stejnč jako reklamní informace
týhajici se jiných výrobků a sluZeb. Tento souhlas může kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info@cbs-cesko cz
Platební pMmínky
Na základě podpisu objednávky, resp. uzavřeni telefonické nebo e-mailové objednávky zašle dodavatel otľjednate|i poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu
uvederiou vc smlouvě zálohovou fakturu na dohodnutou částku se 14denní splatnosti. Po zaplaceni zálohy zašle dodavatel objednateli poštou nebo elektronicky řádný
daňový doklad na přijatou platbu, Po vydáni výrobku zašle dodavatel oBjednate|i objednaný počet kusů výrobků společně s fakturou na zbývající částku, která bude
zaplacena ve 1h¢kě splatnosti uvedené na daňovém dokladu. V případě nezaplaceni v uvedeném terminu bude objednateli účtováno smluvní penále ve výši OJ % dlužné
částky za každý den prodlení.
Korektury
Před tiSkem výmbku zašle dodavatel objednateli grafický návrh prezentace elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě pochybnosti se má za
to. že grafický návrh byl doručený v pracovni den následující po dni jeho odesláni dodavatelem. Objednatel má pávo změny informačních údajů v textu prezentace
nebo v grafice do terminu uzávěrky korektur určeného dodavatelem. Dvě měny v grafickém návrhu jsou zdarma, kaZdá další je zpoplatněná částkou 900,- KČ bez
DPH. Objednatel zašle do termínu uzávěrky korektur souhlas s obsahem a formou prezentace, příp. písemné připomínky ke korektuře. Pokud objednatel termín
uzávěrky korektur nedodrží. nemusí dodavatel právo kotektury akceptovat a za schválený se bude pvažDvat původně zaslaný grafický návrh prezentace- Objednatel
má právo úpruvy pouze své prezaitace. nikoliv obsahově části výrobku nebo prezentaci jiných objednatelů. Jeho připomínky k obsahové části může, ale nemusí
dodavatel akceptovat.
Storno podmínky
Objednatel má právo stornovat bezplatně tuto objednávku do 5 kalendářních dnů ode dne jejího podpisu, a to písemnou formou. Po tomto termínu je objednatel
oprávněný stornoval objednávkLL pokud oznámi dodavateli tuto skutečnost písemně nejNzději do dne zasláni grafického návrhu příslušného výrobku ze strany
dodavatele, V případě storna objednávky se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednávky. Po termínu zasláni grafického
návrhu je storno objednávky možné pouze se storno poplatek ve výši 80 % z ceny objednávky. Po uzávěrce korektur není storno objednávky již možné. Storno poplatek
zaplatí objednatel do 14 dnů od odstoupeni na účet dodavatele uvedený ve smlouvě, v opačném případě nebude dodavatel storno akceptovat. Pokud objednatel poruší
ustanoveni této smlouvy. má dodavatel právo písemnč odstoupit od smlouvy. Dodavatel má právo od objednávky odstoupit v případě, že objednavatel nedodá potřebné
podklady, nekomunikuje pri korekturách nebo neúhradi zálohovou fakturu do termínu splatnosu. V tomto případě po odstoupeni se objednavatel zavazuje dodavateli
zaplatit smluvní pokutu vc výši 50 % z ceny objednávky.
Dodací podmínky
Hotový výrobek dodá dodavatel na adresu uvedenou v objednávce. Nákla¢y na dodáni výrobku s výjimkou dďatečných objednávek nese dodavatel, pokud není
uvedeno v nabídce jinak, Pokud se nepodaří doručit výrobek objednateli z důvodu jeho nepřitomnosti nebo nepřevzetí zásilky, nese náklady na opětovné doručeni
výrobku objednatel. V připad4 že objednatel odmítne výrobek převzil nemá tato skutečnost vliv na splatnost faktury. V tomto případě vzniká dodavateli nárok na
vyúčtování skladného ve výši 10 % z celkové ceny objednávky za každý započatý mčsic skladováni. Vlastnické právo k výrobku přechází na objednatele až po
zaplaceni kupní ceny výrobku. Dodavatel není v prodkni v pt'ipadech vyšší moci. Za vyšší moc se považuji případy nepřekonatelné sily. které nejsou závislé, ani je
nemohou ovlivnit strany, např. výjimečný stav, mobilizace. válka živelné pohromy, jakož i následky těchto jevů.
Záruky a reklamace
Objednatel je oprávněný uplatnit připadnou reklamaci prezentace pouze tehdy, když potvrdí přijeli grafického návrhu nebo ho opraví v terminu určeném dodavatelem a
vrátí ho prokazatelné zpět dodavateli. Povinnosti dodavatele vyplývající ze záruky se nevztahuji na: - škody na dodaných výrobcích, které podléhají v důsledku
pDužjvání opotřebeni nebo opotřebeni v důsledku vnějších vlivů - vybídnuti barev v důsledku klimatických vlivů - mechanické poškozeni výrobku Pďrobný
reklamační řád je k dispozici na webové stránce l]Úps://u¶%3v.as-ceskD,¢7Ireklamacni-pmmiĹ]kY'/ .
Zpracování a ochmna osobních údajů
Spo]ečnDst CBS Nákladatelswi s. r. o., jako prodávajici spravuje a zpracovává osobní údaje. které vzniknou na základě smluvniho vztahu nebo vzájemné komunikace
Společnost CBS Nakladatelství s. ľ o. je provozovatelem informačního systému osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 O ochraně týzíckých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušeni smčmice 95/46/ES, (dále jen
,,GDPR"), Zásady c) zpracováni a ochraně osobních údajů společnosti CBS Nakladatelství s. r. o. naleznete v dokumentu Zpracováni a ochrana osobních údajů na
webové adrese:
https://www.cbs-cesko£7/zpmcovarji-am)d1mna-osobnich-udaiu/ .
Všechny objednávky, stom% odstoupení od smlouvy, připomínky k zaslané korektuře a změny v o
formě doručené firmě CBS Nakladatelství s. r. o.
Ve Zlíně dne 3. 3. 2021

