Všeobecné obchodní podmínky
Rozsah platnosti
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů včetně vkládání reklamních příloh do titulů, které
vydává MEDIBAY, s.r.o. (dále jen vydavatelství).
Objednání inzerce
I.
II.

III.

IV.

Vydavatel přijímá inzerci na základě písemné/emailové objednávky,
případně na základě uzavřené obchodní smlouvy
Inzercí se rozumí jak standardní plošná inzerce, tak vklady a dále i PR články.
Podmínkou pro uveřejnění PR článků je odlišnost od redakčních stran
(zejména zalomení, fonty, barvy, perex apod.)
Objednávka inzerce musí obsahovat: číslo titulu, do kterého je inzerát
objednán, datum uveřejnění inzerátu, název zadavatele, kontaktní osobu
včetně adresy pracoviště, emailového a telefonního kontaktu, dále pak
rozměr a cenu inzerátu včetně případné slevy.
Kompletně a správně vyplněnou objednávku inzerce potvrdí vydavatelství
písemně / elektronicky emailem

Právo odmítnutí inzerátu
I.

II.

III.

Vydavatelství si vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout přijetí
zakázky, jestliže grafická nebo textová podoba inzerátu je v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi, poškozuje
nebo by mohla poškodit dobré jméno nebo zájmy vydavatelství.
Vydavatelství si vyhrazuje právo stornovat již přijatou a potvrzenou
objednávku zadavatele v případě, že je tento v prodlení s úhradou svých
závazků za již uveřejněnou inzerci déle než 30 dní.
Vydavatelství neodpovídá za případné škody způsobené zadavateli inzerce,
pokud zveřejnění inzerátu odmítne z výše uvedených důvodů.

Podklady pro inzerci
I.

II.

III.
IV.

Zadavatel ručí za včasné dodání bezchybných tiskových podkladů (tiskové
pdf) v souladu s platnými technickými specifikacemi a hradí plně náklady na
jejich zhotovení.
Vydavatelství neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými
zadavateli inzerce. V případě, že vydavatelství takto chybné podklady odhalí
a bude to časově možné, vyžádá si od zadavatele podklady nové, bezchybné.
V opačném případě, kdy nebudou dodány nové, bezchybné podklady a již
nebude z časových důvodů možné podklady vyměnit, není zadavatel inzerce
oprávněn uplatňovat jakékoli nároky na reklamaci.
Vydavatelství není povinno uchovávat ani vracet inzertní podklady.
Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost dodaných
textových a grafických předloh a zbavuje vydavatelství případných nároků
třetích stran. Vydavatelství v tomto směru není povinné prověřovat, zda
uveřejněná inzerce zadavatele nepoškozuje či nepoškodí práva a oprávněné
zájmy třetích osob.
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Reklamace inzerce
I.

Zadavatel inzerce je povinen reklamovat případné vady uveřejněného
inzerátu písemně nebo emailem do 60 dnů po expedici inzerátu, po této lhůtě
jeho práva zanikají.
V případě, že dojde k podstatnému snížení informační hodnoty inzerátu nebo
je jinak prokazatelně poškozeno dobré jméno zadavatele inzerce, má tento
nárok na snížení ceny, a to max. do výše hodnoty vadně uveřejněného
inzerátu, nebo na uveřejnění opraveného inzerátu.
Vydavatelství odpovídá pouze za prokázané vady uveřejněného inzerátu.

Platební podmínky
I.
II.
III.
IV.
V.

Zadavatel inzerce uhradí cenu inzerátu na základě faktury vystavené
vydavatelstvím bankovním převodem na účet uvedený na faktuře.
Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
Vydavatelství každému zadavateli inzerce zasílá jeden výtisk titulu, ve
kterém inzerát vyšel.
Při nedodržení splatnosti faktury má vydavatelství právo neuveřejnit další i
již objednanou a potvrzenou inzerci až do doby zaplacení dlužné částky.
Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy z ceny inzerce před
jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce.

Storno inzerce
I.

II.
III.

Storno inzerce podléhá následujícím poplatkům:
a. Pokud zadavatel inzerci stornuje 28 a více dnů před zveřejněním inzerátu,
neplatí žádný storno poplatek.
b. Pokud zadavatel inzerci stornuje 15 až 27 dnů před zveřejněním inzerátu,
uhradí 50 % z ceny inzerátu.
c. Pokud zadavatel inzerci stornuje 14 a méně dnů před zveřejněním inzerátu,
uhradí 100 % ceny inzerátu.
Stornování je nutné učinit výhradně písemnou formou nebo emailem.
V případě storna má vydavatelství právo požadovat vrácení slev za opakování
nebo finanční objem, na které pozbyl zadavatel inzerce tímto stornem právo.
Závěrečná ustanovení Zadavatel inzerce byl s těmito všeobecnými
obchodními podmínkami společnosti MEDIBAY, s.r.o. řádně seznámen,
souhlasí s nimi a tento souhlas stvrzuje svou inzertní zakázkou.
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