RÁMCOVÁ ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI
LASER media, s.r.o.
so sídlom Opavská 24, 831 01 Bratislava
IČO : 44836759
IČ DPH: SK2022844791
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave,
oddiel Sro, vložka č.59134/B
zastúpená : Ing. Ladislav Štovčik, obchodný riaditeľ
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
a

XXXXXX
so sídlom XXXXXX
poštová adresa: XXXXXX
IČO : XXXXXX
IČ DPH: XXXXXX
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu XXXXXX,
oddiel XXXXXX, vložka č. XXXXXX
zastúpená: XXXXXX , konateľ
(ďalej len „Agentúra”)
uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto
rámcovú zmluvu o obchodnej spolupráci

I.
1.
2.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja mediálneho priestoru pre vysielanie
reklamných spotov na informačno reklamných LED paneloch (ďalej len Panel) v sieti Prevádzkovateľa.
Spotom (ďalej len „Spot“) sa rozumie reklamný video šot klienta Agentúry

II. Základné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Sieť Prevádzkovateľa je tvorená vlastnými a partnerskými Panelmi a je zverejnená na web stránke
Prevádzkovateľa www.lasermedia.sk.
Agentúra má skúsenosti s predajom Spotov klientom na Paneloch.
Kontaktný email Prevádzkovateľa: office@lasermedia.sk
Kontaktná email Agentúry: XXXXXX
Prevádzkovateľ a Agentúra sa zaväzujú, že sa budú riadiť Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP)
spoločnosti LASER media s.r.o., ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto
zmluve ináč.

III. Dodacie podmienky
1.

2.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje predávať Agentúre pre jej klientov po dobu platnosti tejto zmluvy mediálny
priestor na Paneloch pre vysielanie Spotov podľa objednávok Agentúry. Agentúra zašle vždy Prevádzkovateľovi
objednávku na kontaktný email.
Objednávka musí vždy obsahovať:
▪ názov Spotu
▪ dátum začiatku vysielania Spotu

▪
▪
▪
▪
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

dátum ukončenia vysielania Spotu
dĺžka objednaného Spotu
počet odvysielaných Spotov resp. frekvencia vysielania Spotu
zoznam Panelov pre vysielanie Spotu

Agentúra zašle na kontaktný email alebo cez zdieľané úložisko Spot Prevádzkovateľovi podľa technických
špecifikácii určených pre jednotlivé Panely. Technické špecifikácie sú na web stránke www.lasermedia.sk
Prevádzkovateľa.
Za technickú kvalitu a obsah Spotu zodpovedá Agentúra.
Prevádzkovateľ ma právo neodvysielať Spot ak nebude dodaný v súlade so zákonom o reklame a platnými
právnymi normami.
Objednávku vrátane Spotu zašle Agentúra Prevádzkovateľovi na kontaktný email vždy najneskôr 2 pracovné
dni pred začiatkom vysielania Spotu.
Prevádzkovateľ objednávku Agentúre potvrdí na kontaktný email čo najskôr, najneskôr deň pred začiatkom
vysielania Spotu. V prípade, že nie je možné zrealizovať vysielanie Spotu podľa objednávky Agentúry, oznámi
to Prevádzkovateľ bezodkladne Agentúre na kontaktný email.
V prípade neodvysielania Spotu Prevádzkovateľom z dôvodu zásahu „vyššej moci“, má Agentúra nárok na
náhradné odvysielanie Spotu Prevádzkovateľom v rovnakom rozsahu. O tejto skutočnosti musí Prevádzkovateľ
informovať Agentúru bezodkladne na kontaktný email.
Agentúra sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za vysielanie Spotu podľa objednávok a to vo výške
účtovanej podľa dohodnutej ceny medzi Prevádzkovateľom a Agentúrou a podľa platobných podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

IV. Cena a platobné podmienky
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Prevádzkovateľ a Agentúra sa dohodli na mesačnej paušálnej čiastke vo výške XXXXXX € bez DPH (slovom
XXXXXX eur) za odvysielanie Spotov na Paneloch za kalendárny mesiac.
Prevádzkovateľ poskytne Agentúre odvysielanie XXXXXX (slovom XXXXXX) Spotov za kalendárny mesiac na
Paneloch za čiastku uvedenú v odseku IV. bod 1 tejto zmluvy.
Agentúra nemá nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej paušálnej čiastky uvedenej v odseku IV. bodu 1
tejto zmluvy ak nevyčerpá odvysielanie celého poštu Spotov uvedeného v odseku IV. bod 2 tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ bude Agentúre účtovať v prípade objednania a odvysielania väčšieho počtu Spotov ako je
uvedené v odseku IV. bod 2 tejto zmluvy zmluvne dohodnutú sumu XXXXXX € bez DPH za každý objednaný a
odvysielaný spot navyše.
Prevádzkovateľ Agentúre vystaví faktúru – daňový doklad vždy najneskôr do 14 kalendárneho dňa v mesiaci
za prislúchajúci mesiac a zašle poštou Agentúre na poštovú adresu. Kópiu faktúry v elektronickej podobe zašle
Prevádzkovateľ Agentúre na kontaktný email. Vo faktúre Prevádzkovateľ bude fakturovať Agentúre mesačný
paušál podľa odseku IV. bod 1 tejto zmluvy a fakturovať Spoty odvysielané navyše za predchádzajúci
kalendárny mesiac podľa odseku IV. bod 4 tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ a Agentúra sa dohodli na 14 dňovej splatnosti, odo dňa vystavenia faktúry, vystavených
a doručených faktúr Agentúre.
V prípade omeškania úhrady faktúry Agentúrou má Prevádzkovateľ právo odmietnuť ďalšie objednávky
Agentúry a ukončiť prebiehajúce vysielanie Spotov na základe objednávok Agentúry a okamžite fakturovať
odvysielané Spoty.
Prevádzkovateľ poskytne Agentúre dokumentáciu k odvysielaným Spotom jej klientov. Dokumentácia bude
obsahovať minimálne označenie klienta resp. kampane, termín kampane, dĺžku spotu, zoznam Panelov na
ktorých bol odvysielaný Spot, výber 4 fotografií z kampane.
V.

1.

Záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú, alebo sa stanú neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia
tejto zmluvy účinné. Strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia tejto zmluvy ustanoveniami inými,
účinnými, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedajú najlepšie obsahu a zmyslu ustanovení pôvodných,
neúčinných.

2.

3.

4.

5.
6.

Táto zmluva je platná počnúc dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, bola vyhotovená v dvoch
exemplároch, oba majú rovnakú právnu záväznosť a je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmeny a dodatky tejto
zmluvy musia mať písomnú formu.
Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota
začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy sa nerušia
záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených objednávok.
Pokiaľ nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak, právne vzťahy zmluvných strán sa riadia touto zmluvou a
zmluvami na jej základe uzatvorenými, príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku, hlavne zák.
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť priateľským spôsobom. Pokiaľ by priateľská
dohoda v riešení sporov nebola dosiahnutá, budú sa tieto spory riešiť pred príslušnými súdnymi orgánmi.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej vôli a
nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú zmluvné
strany svoje podpisy.

V Bratislave dňa XXXXXX

................................
Prevádzkovateľ:

....................................
Agentúra:

