OBJEDNÁVKA INZERCE V LOKETSKÝCH LISTECH
Vydavatel: město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket, IČ: 00259489, DIČ: CZ 00259489
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha, pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: 19-3060838319 / 0800
Vyplněnou objednávku zašlete na e-mail: b.stefkova@loket.cz
Požadovaný rok a měsíc zveřejnění inzerce:
Rozměr požadované inzerce:
(ceny jsou bez DPH)

1/1

3 000 Kč

(190 × 274 mm)

1/2

1 500 Kč

(190 × 137 mm)

1/3

750 Kč

(125 × 137 mm)

1/6

380 Kč

(125 × 68,5 mm)

1/2

1/3

1/6

1/1

Požadujeme grafické zpracování textové inzerce:
Počet opakování inzerce : 		

cena bez DPH 300 Kč

v měsících:

Slevy pro opakovanou inzerci:
(Slevu lze uplatnit pouze při opakování naprosto stejného inzerátu bez jakýchkoli změn.)
•
•
•

5 % při opakování 3 – 5 měsíců
8 % při opakování 6 – 9 měsíců
12 % při opakování 10 – 12 měsíců

Souhlas
Inzerce musí splňovat veškerá kritéria pro předtiskovou přípravu (300 dpi, křivky, ořezové značky a jiné).
Podklady v elektronické podobě ve formátu PDF, obrázky ve formátu JPEG.
Fakturační údaje zadavatele inzerce:
Jméno objednatele (obchodní jméno firmy):
Adresa objednatele:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Děkujeme Vám za vyplnění objednávky a její zaslání na e-mail: b.stefkova@loket.cz
Přijetí objednávky Vám potvrdíme ve zvláštním e-mailu.
Podpisem a odesláním objednávky stvrzujeme, že jsme se seznámili s Všeobecnými obchodními
podmínkami komerční inzerce a inzerce volebních stran v Loketských listech.

Podpis objednatele

Datum objednávky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KOMERČNÍ INZERCE A INZERCE VOLEBNÍCH STRAN
V LOKETSKÝCH LISTECH
ROZSAH PLATNOSTI
Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi objednateli inzerce (dále jen „objednatel“) a vydavatelem periodika – Městským
úřadem v Lokti (dále jen „vydavatel“) při uveřejňování komerční inzerce a inzerce politických stran v měsíčníku Loketské listy.
OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ
• Vydavatel přijímá inzerci prostřednictvím vyplněného objednacího formuláře zaslaného elektronicky na email: b.stefkova@loket.cz
Formulář ve formátu *doc je přílohou těchto podmínek.
• Objednávka musí obsahovat kontaktní údaje objednatele a veškeré potřebné náležitosti týkající požadavků na rozměr a četnost
opakování inzerce.
• Při požadavku objednatele na opakování inzerátu ve stejném znění a rozměru lze uplatnit slevu dle platného ceníku. Slevy vyplývající z
opakované objednávky budou poskytnuty pouze v případě, že inzerce v dohodnutém rozsahu bude v rámci stanoveného časového období
řádně a včas zaplacena.
• Vydavatel potvrdí objednateli příjem objednávky nejpozději 2 dny po jejím doručení. V případě, že dodané podklady budou neúplné či
nesprávné, je objednatel povinen dodat na výzvu vydavatele obratem správné podklady. V případě, že objednatel podklady neupraví,
vydavatel neodpovídá za případné vady uveřejněné inzerce, případně je oprávněn od objednávky odstoupit.
PODKLADY K UVEŘEJNĚNÍ INZERCE, TECHNICKÉ PODMÍNKY, TERMÍNY
Zadavatel inzerce je odpovědný za:
• včasné dodání bezchybných textů a podkladů inzerátu pro tisk dle zadaných parametrů v daných termínech
• obsah a právní přípustnost textových a podkladových podkladů pro inzerci
• správnost a bezchybnost předaných podkladů i za obsah inzerátů
Vydavatel:
• neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob
• vyhrazuje si právo odmítnout inzerci z důvodu obsahu nebo technické normy, jestliže je v rozporu se zákony, úředními předpisy,
nebo poškozuje vydavatele
• vyhrazuje si právo odmítnout inzerát z důvodu nevyhovujících podkladů pro přípravu a provedení tisku, případně pro nedostatek
prostoru na zveřejnění inzerce v měsíčníku
• není povinen odmítnutí objednávky zadavateli inzerce odůvodňovat
• vyhrazuje si právo umístit inzerát podle podmínek a možností konkrétního čísla měsíčníku
• neprovádí jazykovou korekturu inzerce
TECHNICKÉ PODMÍNKY
Graficky zpracované inzeráty lze dodávat ve formátu tiskového PDF, barevnost CMYK. Akceptovat lze i datové formáty JPEG v rozlišení 300 dpi.
Rozměr inzerátu v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu. Způsob zaslání inzertních dat:
e-mailem do velikosti 5 MB na adresu: b.stefkova@loket.cz, větší soubory např. přes www.uschovna.cz či jiné datové úložiště.
Textové komerční inzeráty (dodané ve formátu *doc) nemusí být graficky zpracovány. Fotografie, loga a další obrazové materiály je nutné
dodat ve zvláštním souboru. Poplatek za zveřejnění textového inzerátu je účtován ve stejné výši jako graficky zpracované inzeráty dle
požadované velikosti (plochy) inzerce. Formát inzerátu lze po vzájemné dohodě graficky upravit smluvním grafikem vydavatele za cenu
300 Kč bez DPH. Požadavek na grafické zpracování uveďte v objednávce.
TERMÍNY
• Měsíčník Loketské listy vychází v 1. týdnu každého měsíce, nejpozději do 5. dne každého měsíce.
• Inzerci, kterou objednatel požaduje otisknout v následujícím měsíci po objednání, přijímáme nejpozději do 15. dne v měsíci
objednání. Při pozdějším dodání podkladů si vydavatel vyhrazuje právo neotisknout inzerci v požadovaném měsíci.
CENY INZERCE A FAKTURACE
Ceny inzerce bez DPH jsou stanoveny v ceníku uvedeném na objednávce. Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce včetně DPH (21%).
Zveřejněná inzerce je fakturována po zveřejnění inzerátu obvykle do 1 týdne ode dne, kdy číslo vyšlo, se splatností 10 kalendářních dnů ode
dne vystavení faktury. Na emailový kontakt objednatele inzerce je společně s fakturou v elektronické podobě zasílán také náhled Loketských
listů ve formátu PDF. Případná reklamace musí být uplatněna v termínu splatnosti a je–li oprávněná, bude řešena náhradním plněním
v příštím čísle měsíčníku.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O INZERCI, STORNOVACÍ POPLATKY
Objednatel má právo stornovat objednávku pouze písemně a storno je platné, pouze pokud je vydavateli doručeno před termínem uzávěrky
LL, jinak je vydavatel oprávněn uplatnit storno poplatek ve výši 100 % ceny inzerátu.
REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA VADY
Vydavatel odpovídá objednateli pouze za prokázané vady inzerce a pouze v případech podstatného porušení objednávky. V takovém případě
má objednatel právo na kompenzaci ve formě zveřejnění jednoho inzerátu stejné specifikace zdarma nebo vrácení zaplacené ceny inzerátu.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou
nedílnou součástí objednávky inzerce včetně ceníku inzerce.
Všeobecné obchodní podmínky a ceník byly schváleny Radou Města Lokte dne 2.10 2019 usnesením č. R474/27/2019.
Platnost Všeobecných obchodních podmínek a ceníku od 2. 10. 2019

