ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMNÉHO PRIESTORU
LASER media, s.r.o.
so sídlom Opavská 24, 831 01 Bratislava
poštová adresa: Odborárska 23, 831 02 Bratislava
IČO : 44836759
IČ DPH: SK2022844791
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.59134/B
zastúpená : Ing. Ladislav Štovčik, obchodný riaditeľ
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
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 ako „Objednávateľ”)
uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto
zmluvu o poskytnutí reklamného priestoru

I. Vymedzenie pojmov
Na účely tejto zmluvy sa rozumie :
a: reklamným formátom, grafická informácia /spot/ umiestnená /odvysielaná/ na LED paneli (veľkoplošnej
obrazovke) poskytovateľa, za účelom odprezentovania informácie
b: kreatívou, obsahové stvárnenie reklamného formátu, dodávané v elektronickej podobe
c: reklamnou kampaňou, časovo a tematicky ohraničený úsek umiestnených /odvysielaných/ reklamných
formátov

II. Predmet zmluvy

1.

2.
3.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa umiestňovať v súlade s podmienkami dojednanými v tejto
zmluve a ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky reklamné formáty v rámci
reklamnej kampane Objednávateľa prostredníctvom ich odvysielania na LED paneli v súlade so zadaním /
objednávkou / Objednávateľa a povinnosť Objednávateľa poskytovať poskytovateľovi dohodnutú súčinnosť a
zaplatiť mu dohodnutú cenu za umiestnenie reklamných formátov.
Objednávateľ môže objednávku kampane u Poskytovateľa objednať ústne, telefonicky, elektronicky,
písomne, faxom.
Umiestnenie LED panelov Poskytovateľa:









Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

nám. Slobody 24
Miletičová ul.
Istropolis
CiTy rádio pri Polus city center
Malá scéna STU
Incheba
Nám. SNP


















Dolný Kubín
Humenné
Košice
Košice
Lúčny Dvor
Michalovce
Námestovo
Nitra
Nitra
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Prešov
Ružomberok
Trnava
Vranov nad Topľou
Vráble

OD Centrum, HM Tesco
centrum, námestie,(mestské KS)
OC Dargov
Plaváreň
Benzinol
križovatka - Štefánikova 76
Autobusová stanica
Bratislavská ulica
Novozámocká ulica
Štúrova ulica
OD Jednota
OC MAX
OD Kaufland
OC MAX
Námestie slobody 1
centrum mesta
III. Práva a povinnosti

Poskytovateľ sa zaväzuje umiestňovať reklamné formáty v súlade so zadaním objednávateľa, Všeobecnými
obchodnými podmienkami spoločnosti LASER media s.r.o. ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
podmienkami dojednanými v tejto zmluve a ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
2. Poskytovateľ je oprávnený zadanie Objednávateľa odmietnuť najmä ak by umiestnenie reklamného formátu
Objednávateľa bolo v rozpore s obchodnými záujmami poskytovateľa, ak by reklamný formát obsahoval
výrazy, ktoré by mohli pripúšťať rôzny výklad alebo ktoré by mohli byť pre Poskytovateľa nezrozumiteľné a
nie sú definované v tejto zmluve, ak by išlo o reklamu priameho konkurenta poskytovateľa. Poskytovateľ je
povinný vždy odmietnuť taký reklamný formát, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
3. Oprávnenosť posudzovať a odmietnuť uverejnenie spotu má výlučne Poskytovateľ.
4. Poskytovateľ môže, ak mu to jeho prevádzkové možnosti umožňujú zabezpečiť Objednávateľovi štatistické
údaje týkajúce sa reklamnej kampane.
5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku LED panela v prípade údržby alebo poškodenia.
Dĺžka odstávky bude závisieť od náročnosti opravy LED panela. V prípade odstávky sa zhotoviteľ zaväzuje
odvysielať všetky reklamné formáty v náhradnom termíne a bude o tom neodkladne informovať
Objednávateľa buď telefonicky, alebo elektronickou poštou ( e-mailom ).
6. Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s objednaným reklamným formátom zabezpečiť po konzultácii s
poskytovateľom na vlastné náklady kreatívu pre reklamnú kampaň, a to vo formáte vopred dohodnutom s
Poskytovateľom.
7. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi všetky podklady reklamných spotov v elektronickej forme
v dohodnutom termíne.
8. Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto zmluvy, ako aj za priamu alebo nepriamu
škodu spôsobenú Poskytovateľovi jeho ďalším konaním, resp. opomenutím konať a zaväzuje sa takúto
spôsobenú škodu nahradiť v celom rozsahu.
9. Objednávateľ, v prípade odstúpenia od dohodnutej reklamnej kampane v zmysle čl. VI. tejto zmluvy je
povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky priame náklady s umiestnením / odvysielaním /reklamného formátu
a zároveň zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny reklamnej kampane. Zmluvná pokuta je splatná na
základe daňového dokladu / faktúry / vystavenej Poskytovateľom.
10. Poskytovateľ sa zaväzuje v lehote do 7 dní odo dňa doručenia návrhu reklamného formátu tento návrh
spracovať a informovať objednávateľa kedy bude reklamný formát 1x odvysielaný na LED paneli.
11. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade vzniku škôd na LED paneli, ktoré budú mať za následok ich
nefunkčnosť viac ako 1 deň, písomne oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi. O dobu nefunkčnosti LED
panela sa predlžuje doba dohodnutá medzi zmluvnými stranami. V prípade, že dobu nájmu nebude možné
predĺžiť, má objednávateľ právo požadovať od poskytovateľa vrátenie časti dohodnutej ceny podľa počtu
neodvysielaných reklamných formátov.

1.

IV. Cena a platobné podmienky

1.
2.

3.
4.
5.

Paušál za objednanú reklamnú kampaň sa určí medzi Poskytovateľom a Objednávateľom dohodou.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za reklamný priestor na predmetných LED paneloch
splatné vždy do 14-tich kalendárnych dní od vystavenia faktúry. Zaplatením faktúry sa rozumie deň pripísania
fakturovanej sumy na účet poskytovateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti zo strany Objednávateľa
, má Poskytovateľ právo na úrok z omeškania a to vo výške a spôsobom v zmysle platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi priestor vo vysielaní na predmetných LED paneloch
mesačne. Tento vysielací čas si môže Objednávateľ uplatniť v celej LED sieti Poskytovateľa (článok II. bod 3).
Poskytovateľ má právo fakturovať objednávateľovi, po vzájomnom odsúhlasení, poskytnutý reklamný
priestor nad rámec zadaných objednávok.
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
Zmluvu je možné ukončiť 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.
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

................................
Poskytovateľ

.....................................
Objednávateľ

