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Objednavatel:
Partner na míru - kniha Liberecko z nebe 2018 '
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Dodací adresa (jestliže se neshoduje se sídlem):
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Označit . . Cena za jednotkuNázev Produktu/Služby Mnozstvi Celkem bez DPHobjednane bez DPH
X Kniha region Liberecko 96 Jr 399,00 KČ

2 stranová prezentace v kni?e 0,00 KČ

.>< ] stranová prezentace v knize AA 0,00 KČ

> Baliček na miru 80 399,00 KČ ý'l R'G á '·
Kniha region Liberecko - možnost dokoupeni G l "

> se slevu 1CÔX 120,00 KČ /1 G CZ -

Přebal knihy (od 20 ks) 27,00 KČ
Celkem bez DPH

Zálohová část platby bez DPH
Ĺ rWBu NOJ NOJĹ" (EUT>N4 AU"

Ň IK Íl I M I

Název prezentace: Tou
Kontakty (pokud se neshodují s údaji v hlavičce)
Zveřejněná adresa:
Zveřejněný e-mail: t"2 www' ?ŕúŕ4 C,7
Zveřejněný telefon: lC

Podklady posílejte na e-mail: podklady@cbs-cesko.cz

L)l) tO. g'? 7"=x". &'Ctú
Fotografie: '(rA l
V čem js'e výjimeční?::,:j::j:,':::,,,,, ,í »bA' ='W

Přední přebal knihv: a) logo b) barva l
Věnování: a) standardní b) v a,tn""1 SUŠ .Cl .LÝL¢ 'j¢S

"~K

Předmluva: a)standardn b) vlastni
,e , 1//

Tato objednávka se váže na komerční prostor knihy. O výběru fotografií do nekomerčního prostoru rozhoduje
výhradně autor knihy.
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Tato ob.jednávka byla vystavena na základč Cěniku firmy CBS NakIadaidstvi s. r. o.

Objednavatel podpiseni této závazné objednávky prohlašuje, že byl seznámen
podmínkami firmy CBS Nakladatelstvi s. r. o. pro projekt KNIHA s prezentaci
straně této objednávky a na webových stránkách www.cbs-cesko.cz.

a v plnCm rozsahu Souhlasí se SIn|uvnimi
objednavatele, které jsou uveřejněny na zadní
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Objednavatel

Regionálni projektový manažer: j Jana Urbanová
UV D- .



SnNu'vni podmínky firmy CBS Nakladatelství s. r. o. pro projekt KNIHA s prezentaci objednatele

Obsah prezentace
Objednatel si objednává výrobek - knihu - v dohodnutém množství v souladu s platným ceníkem dodavatele. jako poděkováni za objednávku
uveřejní dodavatel v knize článek o objednateli s fotografiemi a kontakty. V případě fotografické knihy nezaručuje objednávka objednateh zveřejněni
jim požadované fotografie v hlavni obsahové části knihy. výběr fotografii v této části je výlučně v kompetenci autorů knihy a je nezávsiý na
objednatelich výrobku. Pokud je kvůli kvahtnějšimu obsahu knihy nezbytné letecké snímkování území, resp objektu ve správě objednatele,
poskytuje objednatel podpisem této objednávky souhlas s tímto fotografováním z letadla, případně z dronu Dodavatel si vyhrazuje právo umistit
prezentacl objednatele na konkrétni straně či konkrétním místě knihy v souladu s celkovou pevně stanovenou koncepci knihy. Dodavatel zhotoví
prezentaci v souladu s koncepci a designem výrobku formou PR článku s textem a fotografiemi, a nikoliv formou grahcké (bannerové reklamy),
pokud nebude předem dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje dodat všechny informační a grafické podklady nezbytné k realizaci prezentace v
terminu a v kvalitě požadované dodavatelem. Dodavatel má právo odmítnout nekvalitní graňcký podklad nebo podklad odporujÍcĹ koncepci a
designu výrobku bez jakékoliv náhrady. Dodavatel je oprávněný podrObit text dodaný objednatelem redakční a jazykové úpravě. Dodavatel
nevyjadřuje zveřejněním prezentace svůj souhlas nebo podpo'u jakýmkohv službám, výkonům nebo výrobkům. Objednatel odpovídá za pravdivost
a aktuálnost informaci uvedených v textu inzerátu. Zároveň nese plnou odpovědnost za to, že jím dodaný text a grafické podklady nezasahuji clo
práv na ochranu osobnosti, práv duševního a průmyslového vlastnictví třetích osob, nejsou zatížené právem třetí osoby ani netrpí jinými právními
vadami.
Objednatel může na formuláři objednávky poskytnou souhlas s tím, aby mu dodavatel zasílal na jeho e-mailovou adresu informace o průběhu
výroby p'ojektu, stejně jako reklamní informace týkající se jiných výrobků a sIůžeb. Tento souhlas může kdykoliv odvolat na tnfo@cbs-cesko cz .

Platební podmínky
Na základě podpisu objednávky. resp. uzavřeni telefonické nebo e-mailové objednávky zašle dodavatel objednateli poštou nebo elektromcky na e-
maikjvou adresu uvedenou ve smlouvě zálohovou fakturu na dohodnutou částku se 14denni splatnosti. Po zaplaceni zálohy zašle dodavatel
objednateh poštou nebo elektronicky řádný daňový doklad na přijatou platbu. Po vydáni výrobku zašle dodavatel objednateli objednaný počet kusů
výrobků společně s fakturou na zbývající částku, která bude zaplacena ve lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu. V případě nezaplaceni v
uvedeném terminu bude objednateli účtováno smluvní penále ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Korektury
Před tiskem výrobku zašle dodavatel objednateli gřafícký návrh prezentace elektronicky na e-madovou adresu uvedenou v objednávce. v případě
pochybnosti se má za to, že grafický návrh byl doručený v pracovni den následujici po dni jeho odesláni dodavatelem Objednatel má právo změny
mformačnich údajů v textu prězentace nebo v grafice do terminu uzávěrky korektur určeného dodavatelem. Dvě změny v grafickém návrhu jsou
zdarma, každá další je zpoplatněná částkou 900,- Kč bez DPH Objednatel zašle do terminu uzávěrky korektur souhlas s obsahem a formou
prezentace, příp. písemné připomínky ke korektuře. Pokud objednatel termín uzávěrky korektur nedodrZi, nemusí dodavatel právO korektury
akceptovat a za schválený se bude považovat původně zasianý grafický návrh prezentace. Objednatel má právo úpravy pouze své prezentace,
nikdiv obsahové části výrobku nebo prezentaci jiných objednatelů. jeho připomínky k obsahové části může, ale nemusí dodavatel akceptovat.

Storno podmínky
Objednatel má právo stornovat bezplatně tuto objednávku do 5 kalendářních dnů ode dne jejího podpisu, a to písemnou formou. Po tomto terminu
je objednatel oprávněný stornovat objednávku, pokud oznámi dodävateli tuto skutečnost písemně nejpozději do dne zasláni grafického návrhu
přislušného výrobku ze strany dodavatele. V případě storna objednávky se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 50 % z
ceny objednávky. Po terminu zasláni graňckého návrhu je storno objednávky možné pouze se smluvní pokutou ve výši 80 % z ceny objednávky Po
uzávěrce korektur není storno objednávky již možné. Smluvní pokutu zaplatí objednatel do 14 dnů od odstoupeni na účet dodavatele uvedený ve
smlouvě. v opačném případě nebude dodavatel storno akceptovat. Pokud objednatel poruší ustanoveni této smlouvy, má dodavatel právo písemně
odstOupit od smlouvy. Dodavatel má právo od objednávky odstoupit v případě, že objednavatel nedodá potřebné podklady, nekomunikuje při
korekturách nebo neuhradí zálohovou fakturu do terminu splatnosti V tomto případě po odstoupeni se objednavatel zavazuje docjavateh zaplatit
smluvni pokutu ve výši 50% z ceny objednávky.

Dodací podmínky
Hotový výrobek dodá dodavatel na adresu uvedenou v Qbjednávce. Náklady na dodáni výrobku s výjimkou dodatečných objednávek nese
dodavatel. pokud není uvedeno v nabídce jinak. Pokud se nepodaří doručit výrobek objednateh z důvodu jeho nepřitcmnosti nebo nepřevzetí
zásdky, nese náklady nä opětovné doručeni výrobku objednatel. V případě, že ob]edna!e| odmítne výrobek převzít, nemá tato skutečnost vliv na
splatnost faktury. V tomto případě vzniká dodavateli nárok na vyúčtováni skladného ve výši 10 % z celkové ceny objednávky za každý započatý
měsíc skladováni. Vlastmcké právo k výrobku přechází na objednatele až po zaplaceni kúpni ceny výrobku.

Záruky a reklamace
Objednatel je oprávněný uplatnit připadnou reklamaci prězentace pouze tehdy, když potvrdí přijeti grafického návrhu nebo ho opraví v terminu
určeném dodavatelem a vrátí ho prokazatelně zpět dodavateli. Povinnosti dodavatele vyplývající ze záruky se nevztahuji na:
- škody na dodaných výrobcích, které podléhají v důsledku použiváni opotřebeni nebo opotřebeni v důsledku vnějších viivů
- vyblednutí barev v důsledku klimatických vlivů
- mechanické poškozeni výrobku
podrobný reklamační řád je k dispozici na webové stránce http://www cbs-cesko.cz/o-nas-cz/obchodne-podmienkY.htm|

Zpracováni a ochrana osobních údajů
Společnost CBS Nakladatelstvi s.ř.Q., jako prodávající spravuje a zpracovává osobní údaje, které vzniknou na základě smluvMho vztahu nebo
vzájemné komunikace. Společnost CBS Nakladatelstvi s.r.o. je provozovatelem informačního systému osobních údäjů v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
volném pohybu těchto údajů a q zrušeni směrnice 95/46/ES, (dále jen ,,GDPR"),
Zásady o zpracováni a ochraně osobních Udaju společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. naleznete v dokumentu Zpracováni a ochrana osobních
Udaju na webové adrese: http://www cbs-cesko.cz/o-nas-cz/obchodne-podmienky htmi

Všechny objednávky, storna. odstoupeni od smlouvy, připomínky k zaslané korektuře a změny v objednávce budou akceptovány pouze v písemné
nebo e|ektronlcké formě doručené firmě CBS Nakladatelství s. r. o.
Ve Zlíně cine 25. 5. 2018



18 20" 8 SZŠ a VOŠ zdrav., Liberec, Kostelní 9 Mail - Akceptace objednávky

' L16EREC

Akceptace objednávky

Dobrý den paní

Vaši objednávku ze dne 12. 9. 2018 akceptujeme a přijali jsme ji do výroby. zapojili jste se do projektu kniha
L|berecko z nebe a objednáváte 170 ks knih " 80 ks knih (baliček na miru).

Baliček na miru: Kniha Liberecko z nebe
80 knih " zdarma úprava knihy - vlastni obal knihy, logo, poděkováni, úvodní slovo, 2 stránková VIP prezentace v
úvodu knihy o velikosti 48x16,5cm.
K partnerovi na miru vždy nutný základni baliček 70, 120 knih nebo VIP partner na miru (100 knih).

V příloze přikládám objednávku.

V případě dotazů mC neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

CRE,\:IVE
F.,JMNE« CTl)ňtQ

cbs N&kkď&tel$tn s. f. o.
Vodní 1972
760 01 Zlín

lČCk 24804584
DIČ: CZ24804584
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