Warunki umowne firmy CBS spol, s.r.o. dla projektu KNIHA [pol. KSIĄŻKA] wraz z prezentacją zamawiającego
Treść prezentacji

Zamawiający zamawia produkt - książkę, w uzgodnionej ilości, zgodnie z obowiązującym cennikiem wykonawcy. W ramach podziękowań za zamówienie,
wykonawca zamieści w książce artykuł o zamawiającym wraz ze zdjęciami i kontaktami. W przypadku książki fotograficznej zamówienie nie gwarantuje
zamawiającemu, iż żądane przez niego zdjęcie zostanie opublikowane w głównej treści książki. Wybór zdjęć do tej części należy wyłącznie do kompetencji
autorów książki i jest niezależny od zamawiających produkt. Jeżeli ze względu na lepszą jakość treści książki konieczne jest wykonanie zdjęć lotniczych terenu,
ewentualnie obiektu, którym zarządza zamawiający, wówczas zamawiający poprzez podpisanie niniejszego zamówienia wyraża zgodę na takie fotografowanie
z samolotu, ewentualnie z drona. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia prezentacji zamawiającego na konkretnej stronie, lub w konkretnym
miejscu książki zgodnie z ogólną ostatecznie ustaloną koncepcją książki. Prezentację stworzy wykonawca zgodnie z koncepcją oraz designem produktu w
formie artykułu PR wraz z tekstem i zdjęciami, a nie w formie graficznej (reklamy bannerowej), jeśli uprzednio nie zostało uzgodnione inaczej. Zamawiający
zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i materiałów graficznych niezbędnych do realizacji prezentacji w czasie i jakości wymaganej przez
Wykonawcę. Wykonawca ma prawo odrzucić tło graficzne złej jakości lub tło sprzeczne z koncepcją i projektem produktu bez żadnej rekompensaty.
Wykonawca ma prawo zmieniać redakcyjnie i językowo tekst dostarczony przez zamawiającego. Publikując prezentację, Wykonawca nie wyraża swojej
akceptacji ani wsparcia żadnym usługom, wykonaniu ani produktom. Zamawiający jest odpowiedzialny za prawdziwość i aktualność informacji podanych w
tekście ogłoszenia.
Zamawiający wyraźnie oświadcza, że jest autorem dostarczonych fotografii, posiada prawa autorskie do tych fotografii lub zgodę autora na wykorzystanie
fotografii w ramach projektu. Zamawiający oświadcza ponadto, że ręczy za całą treść swojej prezentacji, w tym wszystkie zdjęcia i grafiki, których nie
dostarczył bezpośrednio Wykonawcy, ale zdjęcia te i materiały zostały pobrane przez Wykonawcę z oficjalnej strony internetowej zamawiającego i wykorzystane
przez Wykonawcę. Zamawiający wyraźnie wyraża zgodę na to, że Wykonawca jest uprawniony do pobrania i wykorzystania zdjęć i dokumentów ze strony
internetowej Zamawiającego, jeśli Zamawiający nie dostarczył takich zdjęć i dokumentów Wykonawcy w terminie określonym w Zamówieniu i Umowie.
Jeśli Zamawiający spowoduje nieuprawnioną ingerencję w prawa autorskie stron trzecich, wówczas zobowiązuje się on do naprawy i pokrycia wszelkich
ewentualnych związanych z tym kosztów, takich jak wypłata odszkodowania Wykonawcy i zainteresowanym stronom trzecim, w tym pokrycie wszystkich
kosztów postępowań sądowych itp.
Zamawiający wyraźnie zgadza się, aby Wykonawca przesłał mu informacje o postępach projektu, a także informacje reklamowe dotyczące innych produktów
i usług na jego adres e-mail. W celu dalszej promocji Zamawiającego, Zamawiający wyraża zgodę na opublikowanie całej treści prezentacji na stronie
internetowej i sieciach społecznościowych bezpośrednio związanych z Wykonawcą. Wykonawca nie udziela żadnych gwarancji na funkcjonalność, dostępność
lub niezawodność usług on-line, jeśli są one częścią zamówienia, co Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę. Usługi on-line są świadczone
przez wykonawcę w stanie, w jakim się właśnie znajdują.

Warunki płatności

Na podstawie podpisania zamówienia, ewentualnie zamówienia, złożonego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wykonawca prześle
Zamawiającemu pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie fakturę zaliczkową na uzgodnioną kwotę z 14-dniowym terminem
płatności. Po dokonaniu wpłaty zaliczki Wykonawca prześle Zamawiającemu pocztą lub drogą elektroniczną odpowiedni dokument, potwierdzający dokonaną
płatność. Po wydaniu produktu Wykonawca prześle Zamawiającemu zamówioną liczbę produktów wraz z fakturą na pozostałą kwotę, która zostanie zapłacona
w terminie określonym w dokumencie podatkowym. W przypadku niedokonania płatności w tym terminie Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w
wysokości 0,1% kwoty należnej za każdy dzień opóźnienia.

Korekty

Przed wydrukowaniem produktu Wykonawca przesyła elektronicznie projekt graficzny prezentacji na adres e-mail podany w zamówieniu. W przypadku
wątpliwości projekt graficzny przyjmuje się, że projekt graficzny został doręczony na następny dzień roboczy po jego przesłaniu przez Wykonawcę. Zamawiający
ma prawo do zmiany informacji w tekście prezentacji lub grafice do terminu ostatecznej korekty, określonego przez Wykonawcę. Dwie zmiany w szacie
graficznej są bezpłatne, każda kolejna podlega opłacie 30, - euro bez VAT. Przed upłynięciem terminu ostatecznej korekty Zamawiający wyśle zgodę na treść
i formę reklamy lub ewentualne pisemne uwagi na temat korekty. Jeżeli termin ostatecznej korekty nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego, prawo
do korekty może nie zostać zaakceptowane przez Wykonawcę, a pierwotnie przedłożony projekt graficzny prezentacji uznaje się za zatwierdzony. Zamawiający
ma prawo modyfikować tylko swoją prezentację, a nie treść dotyczącą produktu lub prezentacji innych zamawiających. Jego uwagi do części treści mogą, ale
nie muszą być zaakceptowane przez dostawcę.

Zasady anulowania zamówienia

Zamawiający ma prawo do bezpłatnego anulowania, w formie pisemnej, niniejszego zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia jego podpisania.
Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do anulowania zamówienia, jeśli powiadomi Wykonawcę na piśmie, najpóźniej do daty przesłania przez
Wykonawcę projektu graficznego danego produktu. W przypadku anulowania zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w
wysokości 50% ceny zamówienia. Po terminie wysłania projektu graficznego zamówienie może zostać anulowane tylko z karą umowną w wysokości 80% ceny
zamówienia. Po wykonaniu ostatecznej korekty, anulowanie zamówienia nie jest możliwe. Kara umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego w ciągu 14
dni od daty odstąpienia, na konto Wykonawcy, podane w umowie, w przeciwnym razie anulowanie nie zostanie zaakceptowane przez Wykonawcę. Wykonawca
ma prawo odstąpić od zamówienia w przypadku, jeśli Zamawiający nie dostarczy niezbędnych dokumentów, nie skontaktuje się w celu korekty lub w terminie
nie zapłaci faktury zaliczkowej. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 50% ceny zamówienia
do 14 dni od dnia przesłania pisemnego odstąpienia.

Warunki dostawy

Gotowy produkt Wykonawca doręczy na adres podany w zamówieniu. Koszt dostawy produktu, z wyjątkiem zamówień dodatkowych, ponosi wykonawca,
chyba że w ofercie handlowej podano inaczej. Jeśli nie uda mu się dostarczyć produktu do Zamawiającego z powodu jego nieobecności lub nieodebrania
przesyłki, wówczas Zamawiający ponosi koszty ponownej dostawy produktu. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru produktu, nie ma to wpływu na obowiązek
zapłaty faktury. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do naliczenia opłaty za magazynowanie w wysokości 10% z całkowitej ceny zamówienia za każdy
rozpoczęty miesiąc magazynowania. Prawo własności do produktu przechodzi na Zamawiającego dopiero po zapłaceniu przez niego ceny zakupu.

Gwarancje i reklamacje

Zamawiający ma prawo do złożenia ewentualnej reklamacji prezentacji jedynie w przypadku, jeśli potwierdzi odbiór projektu graficznego, bądź poprawi go w
terminie określonym przez Wykonawcę i w sposób udowodniony zwróci go z powrotem Wykonawcy,
Obowiązki Wykonawcy, wynikające z gwarancji, nie obejmują:
- uszkodzenia dostarczonych produktów, które podlegają zużyciu w czasie lub zużyciu pod wpływem czynników zewnętrznych z powodu zużycia materiału
- wyblaknięcia kolorów w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych
- mechanicznych uszkodzeń produktu
Szczegółowy regulamin reklamacyjny jest opublikowany na stronie www.cbs.sk.
Wszystkie zamówienia, anulowania, odstąpienia od umowy, uwagi dotyczące korekty i zmian w zamówieniu będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej
lub dostarczane drogą elektroniczną do CBS spol, s.r.o.

