ZMLUVA O MEDIÁLNEJ 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 „LASER media“)
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 „Partner”)
uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto
zmluvu o mediálnej spolupráci pri poskytnutí reklamného priestoru
I. PREDMET ZMLUVY

1.

Touto Zmluvou sa LASER media zaväzuje, že poskytne Partnerovi mediálny priestor na LED paneloch
uvedených v bode 3 odseku II, tejto Zmluvy na propagáciu klientov Partnera v termíne do XXXXXX (t.j. kampaň
musí byť ukončená do XXXXXX).Partner sa zaväzuje za takto poskytnutý mediálny priestor vyčerpať do XXXXXX
a zaplatiť za jeho poskytnutie LASER media cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2.

Partner sa zaväzuje, že poskytne LASER media mediálny priestor XXXXXX na propagáciu jeho a jeho klientov.
LASER media sa zaväzuje takto poskytnutý mediálny priestor vyčerpať do XXXXXX a zaplatiť za jeho poskytnutie
Partnerovi cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.

Umiestnenie LED panelov LASER media
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Dolný Kubín
Humenné
Košice
Lúčny Dvor
Michalovce
Námestovo
Nitra

nám. Slobody 24
Miletičová ul.
Istropolis
CiTy rádio pri Polus city center
Malá scéna STU
Incheba
Nám. SNP
OD Centrum, HM Tesco
centrum, námestie,(mestské KS)
OC Dargov
Benzinol
križovatka - Štefánikova 76
Autobusová stanica
Bratislavská ulica

▪
▪
▪
▪
▪

Prešov
Ružomberok
Trnava
Vranov nad Topľou
Vráble

OC MAX
OD Kaufland
OC MAX
Námestie slobody 1
centrum mesta
III. Práva a povinnosti

1.

LASER media poskytne na základe objednávky pre Partnera mediálny priestor na odvysielanie XXXXXX spotov
na LED paneloch v celkovej hodnote XXXXXX €, podľa platných cenníkových cien v danom roku a konkrétnej
objednávky. Cena nezahŕňa DPH, k cene bude DPH pripočítaná v súlade s platnou legislatívou.
2. LASER media poskytne Partnerovi zľavu z platných cenníkových cien v danom roku (z dôvodu poskytnutia
mediálneho priestoru pre LASER media u Partnera v hodnote podľa článku II, bod 3 tejto Zmluvy), pričom výšku
zľavy Zmluvné strany dohodli na 90 %, čo po uplatnení tejto zľavy predstavuje cenu XXXXXX € bez DPH.
3. Partner poskytne pre LASER media mediálny priestor pri propagácií a na podujatiach XXXXXX v celkovej
hodnote XXXXXX €, podľa platných cenníkových cien v danom roku a konkrétnej objednávky. Cena nezahŕňa
DPH, k cene bude DPH pripočítaná v súlade s platnou legislatívou.
4. Partner poskytne LASER media zľavu vo výške 90 % zo základných cien (z dôvodu poskytnutia mediálneho
priestoru Partnerovi LASER media v hodnote podľa článku II, bod 1 Zmluvy), pričom výšku zľavy Zmluvné strany
dohodli na 90 %, čo po uplatnení tejto zľavy predstavuje cenu XXXXXX € bez DPH.
5. V prípade, ak do XXXXXX nedôjde z dôvodu na strane Partnera, k vyčerpaniu mediálneho priestoru
poskytnutého LASER media v celkovej hodnote podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy, nárok Partnera na
poskytnutie reklamného priestoru rovnajúceho sa rozdielu hodnoty podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy
a hodnoty skutočne využitého (vyčerpaného) reklamného priestoru zaniká. Rovnako zaniká aj záväzok LASER
media poskytovať nevyčerpaný mediálny priestor po XXXXXX na základe tejto Zmluvy.
6. V prípade, ak do XXXXXX nedôjde z dôvodu na strane LASER media k vyčerpaniu mediálneho priestoru
poskytnutého Partnerom v celkovej hodnote podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy, nárok LASER media na
poskytnutie reklamného priestoru rovnajúceho sa rozdielu hodnoty podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy
a hodnoty skutočne využitého (vyčerpaného) reklamného priestoru zaniká. Rovnako zaniká aj záväzok
Partnera poskytovať nevyčerpaný mediálny priestor po XXXXXX na základe tejto Zmluvy.
7. Uverejňovanie spotov Partnera na LED paneloch LASER media sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti LASER media s.r.o. (ďalej len VOP), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
8. Partner bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a profesionalitou.
9. Partner bude uskutočňovať činnosť podľa dohody s LASER media a oznámi všetky okolnosti, ktoré môžu mať
vplyv na zmenu Zmluvy.
10. Partner sa bez súhlasu LASER media od Zmluvy odchýli, len ak je to naliehavo nevyhnutné a v záujme LASER
media.
IV. Cena, množstvo a fakturácia
1.

2.

LASER media sa v tejto Zmluve zaväzuje, že bude Partnerovi po uplatnení zľavy podľa bodu 2 článku III. tejto
Zmluvy vystavovať faktúry za poskytnutý mediálny priestor na LED paneloch v zmysle objednávok za príslušný
kalendárny mesiac podľa priložených VOP. Súčasťou daňového dokladu ( faktúry ) vystaveného LASER media
bude aj objednávka Partnera obsahujúca základné údaje reklamnej kampane a taktiež digitálny nosič s
nahrávkou kreatívy resp. reklamného formátu umiestneného ( odvysielaného ) v rámci dohodnutej reklamnej
kampane Partnera.
Partner sa zaväzuje, že bude LASER media po uplatnení zľavy podľa bodu 4 článku III. tejto Zmluvy vystavovať
faktúry za poskytnutý mediálny priestor. Faktúra bude splatná do 15 dní odo dňa jej doručenia LASER media.
Súčasťou daňového dokladu ( faktúry ) vystaveného Partnerom bude aj objednávka LASER media obsahujúca
základné údaje reklamnej kampane a taktiež digitálny nosič s nahrávkou kreatívy resp. reklamného formátu
umiestneného ( odvysielaného ) v rámci dohodnutej reklamnej kampane Partnera.

3.
4.
5.

6.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné pohľadávky z faktúr vystavených podľa bodov 1 a 2 tohto článku
Zmluvy si budú vzájomne započítavať.
Povinnosti vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov sú pre obe Zmluvné strany záväzné v rozsahu týchto ustanovení.
V prípade, ak LASER media poruší svoju povinnosť v zmysle bodu 3 článku III. 2 tejto Zmluvy, a to tým, že
nevyčerpá celý poskytnutý mediálny priestor do XXXXXX, následkom čoho aj po započítaní všetkých
pohľadávok z faktúr vystavených podľa bodov 1 a 2 tohto článku Zmluvy, bude LASER media evidovať voči
Partnerovi pohľadávku (resp. Partner bude evidovať záväzok voči LASER media), Partner vystaví LASER media
ťarchopis vo výške tejto pohľadávky (t.j. ťarchopis na sumu, ktorá zodpovedá čiastke z faktúr po uplatnení
zľavy, pri ktorých nedošlo k započítaniu).
V prípade ak Partner poruší svoju povinnosť v zmysle bodu 1 článok III. tejto Zmluvy, a to tým, že nevyčerpá
celý poskytnutý mediálny priestor do XXXXXX, následkom čoho aj po započítaní všetkých pohľadávok z faktúr
vystavených podľa bodov 1 a 2 tohto článku Zmluvy, bude Partner evidovať voči LASER media pohľadávku
(resp. spoločnosť LASER media bude evidovať záväzok voči Partnerovi), LASER media vystaví Partnerovi
ťarchopis vo výške tejto pohľadávky (t.j. ťarchopis sumu, ktorá zodpovedá čiastke z faktúr po uplatnení zľavy,
pri ktorých nedošlo k započítaniu).
Súčasťou daňového dokladu / faktúry / vystaveného Poskytovateľom bude aj objednávka obsahujúca základné
údaje reklamnej kampane a taktiež digitálny nosič s nahrávkou kreatívy resp. reklamného formátu
umiestneného / odvysielaného / v rámci dohodnutej reklamnej kampane Objednávateľa.
V. Trvanie zmluvy

1.
2.

Táto zmluva je dojednaná na dobu určitú, od XXXXXX do XXXXXX.
Od zmluvy je možné odstúpiť formou písomnej výpovede alebo dohody. V prípade výpovede plynie
dvojmesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď druhej strane doručená. Ukončením zmluvy však nie je dotknuté právo domáhať sa škôd
alebo iných pokút v tejto zmluve dohodnutých, predovšetkým v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Zmluvné strany prehlasujú, že boli s vyššie uvedenými podmienkami oboznámené, súhlasia s nimi a dodržia
ich v plnom znení. Zmluvu potvrdzujú svojim podpisom dobrovoľne, zo slobodnej vôle a bez nátlaku.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky sú možné len v písomnej forme dodatku zmluvných strán.
Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka.

V Bratislave dňa XXXXXX

................................
LASER media

....................................
Partner

