
22 120 0157
čĺslo:

ZMLUVA O INZERCIIď'"'( REGIoNbJ PRESS
@l@á lodÍa 6 269 ods2 oódEôéjo ákďilt€

0dberatel'Dodávatel'
REGl0NPREss' s.Í.o.

Pekárska 7489/40A, 9170'l Trnava

č.účtu: 26268242621ĺoo, TatÍa banka, a.s.

IBAN: sK90 ĺ1000000002626824262

BIC (SWFT): TATRSKBX

Éo: gozszĺĺz

É DPH: sK2o2ĺ7o3552

Dlč: 2021703552

Obec Klainé

Krajné 52 
' 
916ĺ6 Krajné

Pošt.adĺ':

Agenl.klienl:

č. obj:

čo: 00311715

É Dpľt:

DÉ: 2021079698

názov litulu vydania

Piešt'ansko-Novomestsko-Myjavsko 4312020

REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 9'l 7 0l Trnava

É DPH: sK202l703552
lČo|36252417

Súhlasím so zasielaním elshÍonichich faktúr na na
emailovú adresu: slarosla@kÉjne.ak

E@@@@
36,75 I 36,75

spolu

00311715 36'75 €
Cena bez DPH

7'35 €
2OPA DPH

44jO e
Cena s DPH

3ĺB

916 1

ä dodávateľa odberateľa

ob|ednávku vyslavll; Papuláková Eva ob|6dnávku wstavll;

PiešťanyPlešťany dňa 21-10.2020 poznámka aĺ. ...?!.:-ĺ.9.:?-0.?9...........'.

zmlmé podmienky pĺ€ Lasl Minute zmlm:

dohodnulu mlmú 6nu.
2. za poŽhdavky 9 považujú objednávaletow pĺ$mné polqny alobo môilová komunikácia, dodané podklady a vyznač€nis poŽhdavigk, kloÍé sÚ Wedené na nlws o inzeĺcii
3. ä deň splnenia áväzku vydavalela s považuje deň vydania novĺn (poz.i legendu: oálumy vydanh v roku 2020)

n6lďujt1'imi podmisnlami ich asielanh;
a Dďávator pí vyslawnípmjel€ktÍonicl€jĺaktúry budB inĺoÍmovať odb8Íat8la ahým sÉ$bom ä lomou zabepečil uslanomia 5 7ĺ ods. ĺ zákonač.2a2004z.L o&.3.

V prĺpade zmien poverenej Nby budB odbeÍatel bezodkladne inĺomoval' Dodávatora.

c FaklúE s pwažuj€ za doruč€nú dňom odos]anh m mailow adr6u povePnej o$by.

mÉ'nenou inzerciou splnený jej účel spoň z obsahovej stránky.

štálnyď sviatkov, al€bo iných mimoÍhdných okolnoslo.

7. vy&valeÍ sivyhnď2uje pIáW nemrejniť inzerciu aj bez md€nia dôvodu' Ak tak uíobí, zmlwa s poEžuje za ukonč€nú ku dňu' kedy ĺBlo dojsť k ffirejneniu.

9. Ak by 9 predmot zmluvy ngzÍoalizoval z dôMov, ktoré zaprĺčinil objednávatet, vydavater má pÍáW na úhradu c€fly tak, ako keby bola iMeÍda zre2lizovaná.

lvÍdenia sú pravdivá a zodpovedá ä škodu, hoĺá WniknB v slivislNli s j8ho inz8rciou.

12 V prípad€ stomovania inzerci€, móŽe vydavater objgdnávalsloú účtoval'sloÍno poplatok W výške:

a) 50 % z €ny slomovanej inzorci€, ak je stomo pĺ$mne doručoné vydavalelbvi ĺ0 a viac dni pÍed dátumom vydania,

b) ĺ00 % z eny sloÍnovanej iuercie, akje slomo písmne doručené vydavat€lovi menej ako 10 dnÍ pred dátumom vydania.

z mny na ďalŠiu inzorciu. PÍávo rozhodnut o sp[$be vybav€nh Íeklamácie má vydavabr.

14. obj€dnánteÍ posMuie vydavatelovĺ súhls 9 spĺa@vaním Nbných údaiov, klots v teito zmlm Wiedol na dobu neurčitú.

osobných ridaiN a o wľnom pohybe lahýchto údajov, klorým 9 zrušuje smernicá 9ý4ďEs (všebené naÍiadenis o mhĺane údajov)je Wed€nÓ na intomolMj slÍánke: W.regionpís.sk

denne z dlžnej smy, najmenej tčak ĺ00 0. PÍi omeškanĺ o viac ako 'l20 dnĺ' má vydavateľ prárc tuto sktjločnosť Weíejniť ľubmrným spó$bom.
17' Ak dôido k akémukoĺvek poruŠoniu pwinnNli m slíano obiednámIola' má vydanler píáW požadwať náhÍadu škody.

ĺ 8. Pĺáva a povinmsli objeď]ávaleľa, KoÍé mu vypltivajú 20 zmluvy' je možné pÍevisť iba s pĺffiným súhĺasom VydavateÍa

tohto ávázku 9 ďberater äv&uje uhÍadil'fuávaleloú nlmú pokutu vo uýške plnej sumu zĺavy, honĺ čerpal na áklade lejto zmlwy.

uýterompozídelpuvlabulkeapÍindeniaŠíÍtryvsilpc6hauišlqvÍiadk@h,napriHadtypĺmározmer32x'l4,5mm(šíd@xÚškavmm)
22 z'nlumé stíany si mlm pÍgčílali, íozumejú jgj, mdomujú si závflr z ne| vypľývajú6, podmienky v nej povaŽujú za spnvodlivó, výhodné a budú 9 ňou za kaŽdých okolrsli Íiaďt:

23' Táiozmlwa s mmíiba pĺsomnou íomou.
24. Vš€lky Etďy vyplýmjúce z lsito zmluvy s spÍawjú a budú spíarcmľ zákonom Č. 51g199ĺ zb.

nlM€jslÍily.
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