Všeobecné obchodné podmienky (VOP) prenájmu Citylightov
spoločnosti J. C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava
platné od 1.1.2014
Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinností obchodných partnerov pri prenájme reklamných zariadení citylightov
(ďalej aj RZ) tak ako je ďalej uvedené.
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania plochy RZ na účel umiestnenia plagátov (s motívom prezentujúcim najmä
určité subjekty, tovary alebo služby), pre zadávateľa na jeho kampaň na dohodnutú dobu, v dohodnutom počte a cene.
2. Prenajímateľ je oprávnený pred začatím doby nájmu v odôvodnených prípadoch (ako napr. zmena počtu jestvujúcich
alebo disponibilných RZ) jednostranne znížiť počet RZ a/alebo zmeniť miesto RZ uvedené v odseku 1.. Takáto
jednostranná zmena nesmie presiahnuť 10 % zo základu dojednaného počtu plôch. Prenajímateľovi vzniká v takom
prípade právo na cenu len za prenájom plôch RZ skutočne poskytnutých nájomcovi do užívania.
3. Prenajimateľ môže nájomcovi v prípade, že má k dispozícii nepredané plochy na RZ, navýšiť skutočne vyplagátovaný počet
plôch bez navýšenia dohodnutej ceny. Tento počet nepresiahne 10% dohodnutého počtu plôch na RZ.
4. Nájomca sa zaväzuje dodať prenajímateľovi v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr 3 pracovné dni) pred začiatkom
doby nájmu plagáty, ktoré majú byť umiestnené na predmete nájmu a to v počte presahujúcom počet prenajatých
reklamných plôch o 10%, v akosti " bezdrevitý matný poter 135g resp. 150g ", vo formáte 118,5 x 175,0 cm (viditeľná
časť plagátu má po jeho umiestnení rozmer 116,0 x 171,0 cm), pričom každý plagát musí pozostávať z jednej časti, ak
nie je dohodnuté inak. Nedodržaním akosti a formátu zaniká záväzok prenajímateľa dodané plagáty umiestniť na
predmete nájmu, pričom povinnosť nájomcu zaplatiť sumu rovnájúcu sa dohodnutej cene nájmu ostáva nedotknutá.
5. Tlač plagátov môže zabezpečiť aj prenajímateľ, pokiaľ sa obchodní partneri tak dohodnú.
6. Prenajímateľ sa zaväzuje včas a riadne dodané plagáty na predmete nájmu umiestniť, pričom umiestnenie plagátov v čase
48 h pred dňom začatia doby nájmu a v čase do 24 h po dni začatia doby nájmu sa nepovažuje za porušenie povinnosti
prenajímateľa a nemá vplyv na dohodnutú cenu nájmu. Pri omeškaní prenajímateľa s umiestnením plagátov sa doba
nájmu predlžuje o čas omeškania, ak nebolo dohodnuté inak.
7. Po skončení doby nájmu sa prenajímateľ zaväzuje použité i nepoužité plagáty na svoje náklady odstrániť, zlikvidovať alebo
použiť pre akúkoľvek vlastnú potrebu, ak sa strany nedohodnú
inak. Ak by takto dohodnuté použitie plagátov mohlo
odporovať autorským alebo iným právam, zaväzuje sa nájomca prenajímateľa na túto skutočnosť vopred písomne
upozorniť.
8. Výber konkrétnych reklamných zariadení pre umiestnenie plagátov na dohodnutom území realizuje prenajímateľ a robí sa
tesne pred začiatkom kampane. Zoznam konkrétnych plôch sa nájomcovi z tohto dôvodu neposkytuje vopred.
9. Ak sa po začatí doby nájmu stane časť plnenia na strane prenajímateľa nemožným (napr. z dôvodu poškodenia resp.
odstránenia niektorých RZ a pod.) zaväzuje sa prenajímateľ poskytnúť nájomcovi do užívania náhradné plochy a/alebo
zodpovedajúcim spôsobom a v zodpovedajúcom počte predĺžiť dobu užívania plôch, ktorých sa nemožnosť plnenia
nedotýka. Ak sa plnenie stane nemožným v celom rozsahu majú strany práva a povinnosti podľa prísl. zák. ustanovení.
10. Nájomca berie na vedomie, že osvetlenie reklamných zariadení začína spravidla súčasne s verejným osvetlením a trvá
minimálne do 24. hodiny, pričom osvetlenie reklamných zariadení po dobu nájmu v objeme nie nižšom ako 90 %
celkového predmetu nájmu sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinosti prenajímateľa.
11. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu vykonať kontrolu plnenia poskytnutého prenajímateľom a zistené nedostatky
písomne špecifikovať. Porušením tejto povinnosti nájomcu zaniká zodpovednosť prenajímateľa za vady poskytnutého
plnenia.
12. Splatnosť ceny nájmu je 30 dní po dátume dodania služby, t.j. po dátume začiatku doby nájmu. Služba sa považuje pre
účely DPH za dodanú prvým dňom doby nájmu. Prenajímateľ je v tej súvislosti povinný vystaviť riadny účtovný doklad.
13. Ak sa nájomca dostane s platením ceny nájmu do omeškania vzniká prenajímateľovi právo na úrok vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
14. Nájomca je oprávnený túto zmluvu zrušiť písomným oznámením a zaplatením dohodnutej sumy ako odstupného za týchto
podmienok: 90 až 60 dní pred začatím doby nájmu 50% dojednanej ceny nájmu
59 až 31 dní pred začatím doby nájmu 75% dojednanej ceny nájmu
menej ako 31 dní pred začatím doby nájmu 100% dojednanej ceny nájmu
Včasným oznámením a zaplatením sa objednávka (zmluva) ruší od doby svojho uzavretia.
15. Za obsah plagátov umiestnených na predmete nájmu zodpovedá nájomca. Prenajímateľ nezodpovedá za kvalitu ani obsah
plagátov a v prípade, že sám zistí alebo bude napomenutý treťou osobou na nesúlad obsahu plagátov s právami tretích osôb
alebo so všeobecnezáväznými právnymi predpismi SR resp. zmluvami alebo normami, ktorými je SR viazaná, oznámi
túto skutočnosť nájomcovi a vyzve ho na odstránenie nedostatkov. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu
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(najneskôr do 1 pracovného dňa, ak sa strany nedohodnú inak) zistené nedostatky odstrániť na vlastné náklady. Porušením
tejto povinnosti vzniká prenajímateľovi právo plagáty na náklady nájomcu odstrániť a nájomca sa zaväzuje zaplatiť
prenajímateľovi úhradu nákladov s tým spojených vo výške 6 € + DPH za každý odstránený plagát v termíne do 2 dní
od výzvy prenajímateľa. Cena nájmu tým nie je dotknutá. V prípade, že prenajímateľovi vznikne v príčinnej
súvislosti
s plagátmi a/alebo ich obsahom škoda, zaväzuje sa nájomca prenajímateľovi škodu nahradiť a to bez zbytočného odkladu
po tom, čo ho na to prenajímateľ vyzve. Vznikom škody sa na účely tejto zmluvy rozumie akákoľvek ujma vyjadriteľná
v peniazoch a to i taká, ktorá ešte len hrozí na základe nároku tretej osoby, uplatneného
v konkrétnej
výške
voči
prenajímateľovi, vrátane sankcií orgánov verejnej správy. Povinnosť nájomcu zaplatiť dohodnutú cenu nájmu v plnej
výške zostáva nedotknutá i v prípade, ak vecne príslušný orgán odstráni alebo uloží
prenajímateľovi
povinnosť
odstrániť plagáty ešte pred uplynutím doby nájmu uvedenej v tejto zmluve. Nájomca berie na vedomie skutočnosť, že bez
súhlasu prenajímateľa sa akákoľvek zmena obsahu motívu resp. zadávateľa plagátov (v akomkoľvek počte) ktoré/í boli
stranám známe/i pri objednaní, považuje za podstatné porušenie povinnosti s právom prenajímateľa na pokutu vo výške
ceny nájmu a s právom od dohodnutého obchodu odstúpiť.
16. Vzťah založený týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadi ustanoveniami Občianskeho a Obchodného
zákonníka. Ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, nedotýka
sa to ostatných ustanovení, ktoré
zostávajú platné a účinné. Obchodní partneri sa v tomto prípade zaväzujú dohodou
nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné novým ustanovením platným alebo účinným, ktoré najviac zodpovedá
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí primeraná úprava všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí so všetkými ich ustanoveniami.

.....................................................
Nájomca (pečiatka a podpis)

V ......................................................................... dňa.....................................................
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