
DETAILNÍ ROZPIS
DODAVATEL: MÉDEA, a.s.    Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4

IČ:25130013

OBJEDNATEL: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců    Roškotova 1225/1 14021 Praha 4

IČ:47114321

PRVOZADAVATEL: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců    Roškotova 1225/1 14021 Praha 4

NÁZEV KAMPANĚ: VITAKARTA/AKVIZICE/PREVENCE

TERMÍN KAMPANĚ: VIII-IX/2016

MEDIAMIX: mediatypy a služby varia

RADIO září

PRINT září

PPC, SOC. SÍTĚ srpen/září

P.R. září

TISKOVÁ KONFERENCE srpen 2016

MAILING srpen/září

OUTDOOR (BB, MHD) září

SLUŽBY srpen/září

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

V Praze dne: 28.7.2016 Pavel Hartig

TERMÍNOVÁ LISTINA / NABÍDKA

TERMÍN

Objednatel si je vědom, že bude čerpat poskytnuté finanční slevy (dle uvedené garance do jednotlivých vydavatelství) okamžitě, ke každé dílčí 

fakturaci. Objednatel prohlašuje, že pokud danou garanci u jednotlivých titulů nesplní, uhradí Dodavateli na základě fakturace se splatností 14 

dnů finanční částku, která bude vypočtena jako finanční rozdíl součtu všech neoprávněných okamžitých slev či jiných zvýhodnění a součtu 

všech reálných ceníkových slev vypočtených na základě skutečně reálných investic do jednotlivých titulů a cenových podmínek jednotlivých 

titulů prostřednictvím platných aktuálních ceníků, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Objednatel závazně objednává u 

Dodavatele nakoupení mediálního prostoru dle uvedené specifikace. Objednatel obdržel technické podklady (technickou kartu) pro uveřejnění 

reklamního sdělení. Pokud finanční podmínky v dané zakázce vycházejí z rámcových smluv, kde Objednatel garantuje výši investic a Dodavatel 

garantuje výši finančního zvýhodnění, má se za to, že uvedené finanční podmínky v této Objednávce platí pouze v případě, že bude ze strany 

Objednatele naplněna rámcová smlouva.Pokud není rámcovou smlouvou mezi Dodavatelem a Objednatelem stanoveno jinak, má se za to, že 

uvedená cena je konečná a Objednatelse zavazuje ji uhradit na základě měsíčních zúčtovacích faktur vystavených Dodavatelem se splatností 20 

kalendářních dnů od data vystavení. Objednatel odpovídá za technické, faktické i právní vady podkladů, jež dodá Dodavateli, zejména za 

porušení autorských a jiných práv třetích osob a jiný nesoulad podkladů s obecně závaznými předpisy ČR. Pokud Objednatel nedodá podklady 

včas či dle technické specifikace (technická karta), není Dodavatel povinen realizovat zakázku včas a v souladu s Objednávkou; zavinění za 

prodlení s dodáním podkladů či technické specifikace jde v takovém případě k tíži Objednatele a Objednatel je povinen uhradit cenu dané 

zakázky plně v souladu s Objednávkou. Dodavatel však vyvine maximální úsilí ve prospěch Objednatele, aby objednávka byla zrealizována i po 

pozdním dodání podkladů, dle přesné specifikace. Objednatel tímto uděluje svůj souhlas s tím, aby v případě, kdy Objednatel nedodá podklady 

včas či dle technické specifikace (technické karty) a Dodavatel proto nemůže realizovat objednávku řádně a včas v objednaném 

termínu.Dodavatel posunul datum zahájení reklamní kampaně na jiný termín, dle návrhu a možností Dodavatele. Dodavatel bude realizovat 

zakázku Objednatele ve shodě s obecně závaznými předpisy ČR. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené třetí osobou (např. chybné uvedení 

reklamy sdělovacím prostředkem). V takovém případě Dodavatel zajistí jménem Objednatele nápravu (nové otištění, slevu), nebude-li to 

možné, převede práva vzniklá způsobením vady na Objednatele, ledaže se s ním dohodne, že bude na jeho účet vymáhat náhradu škody za 

předem písemně odsouhlasených podmínek.

NÁKUP

Export (od Médea Interactive, s.r.o.)


