Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2018.
Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zadávání a uveřejňování inzerce ve všech titulech vydávaných
společností Watch Star Media s. r. o., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, IČ: 241 73 762, zapsaná v OR
u Městského soudu v Praze, odd. vložka: C 185499 (dále jen vydavatel):
Objednání inzerce a podklady
Vydavatel uveřejní inzerci na základě písemné objednávky potvrzené oběma smluvními stranami. Objednávka
musí obsahovat veškeré náležitosti týkající se objednavatele, pokud je inzerce
objednávána třetí osobou, pak také údaje o této osobě. Zadavatel je povinen dodat hotové podklady pro inzerci
podle parametrů sdělených vydavatelem v termínu stanoveném vydavatelem.
Vydavatel není povinen upozornit zadavatele na marné uplynutí termínu dodání podkladů. Nedodání podkladů
nezbavuje zadavatele povinnosti uhradit cenu objednané inzerce. Zadavatel
odpovídá za obsahovou správnost inzerátu a za to, že je inzerát v souladu s právními předpisy. Pro dodržení
barevnosti inzerátu doporučuje vydavatel dodání barevného nátisku inzerátu.
Bez dodaného nátisku není možno reklamovat barevné provedení inzerátu. Pokud si zadavatel objedná u
vydavatele zhotovení inzerátu (cena bude stanovena individuálně), zašle vydavatel
inzerát zadavateli ke korektuře. Pokud se zadavatel ke korektuře nevyjádří do 48 hodin, považuje se za
schválený.
Zveřejnění inzerátu
Vydavatel zveřejní inzerát ve formátu a termínu dle objednávky. Pokud zadavatel požaduje určité umístění,
musí to být v objednávce uvedeno. Inzeráty, které mohou být zaměněny s redakčním
článkem, označí zadavatel, případně vydavatel, nápisem INZERCE v těsné blízkosti inzerátu.
Ceny inzerce
Pro ceny inzerce platí vždy poslední vydaný ceník, stejně jako pro vkládanou či vlepovanou inzerci. Pro typy
inzerce, které nejsou v ceníku uvedeny, navrhne vydavatel na požádání cenu zadavateli.
Platební podmínky
Zadavatel je povinen uhradit cenu inzerce do 14 dnů od vystavení faktury vydavatelem. Vydavatel vystaví
fakturu v den uveřejnění a spolu s fakturou doručí zadavateli dokladový výtisk.
V případě prodlení platby je vydavatel oprávněn účtovat zadavateli smluvní úrok ve výši 0,5 – 1 % denně z
fakturované částky. V případě prodlení více než 30 dní od data splatnosti
zaniká zadavateli právo na veškeré poskytnuté slevy oproti ceníku vydavatele a vydavatel je oprávněn tento
rozdíl zadavateli doúčtovat. Zadavatel je povinen tento rozdíl vydavateli uhradit.
Pokud zadavatel uhradí cenu inzerce minimálně 2 týdny před uveřejněním inzerce, má nárok na slevu za platbu
předem ve výši 3 % z fakturované částky.
Reklamace, odstoupení od smlouvy
Vydavatel odpovídá za prokázané vady inzerátu uplatněné do 14 dnů od uveřejnění inzerátu. Odstoupení od
smlouvy musí být učiněno písemně.
Pokud zadavatel odstoupí od smlouvy po termínu uzávěrky, zavazuje se uhradit vydavateli stornopoplatky dle
ceníku vydavatele. Současně doplatí výši slevy poskytnuté za opakování,
pokud dohodnuté opakování odstoupením od smlouvy nevyčerpá. Je-li zadavatel v prodlení s platbou, má
vydavatel právo pozastavit přijímání dalších objednávek
zadavatele a zveřejňování jeho inzerátů. Vydavatel je oprávněn odmítnout inzerát, který je v rozporu s právními
předpisy nebo by mohl poškodit dobré jméno vydavatele.
Závěrečná ustanovení
Vydavatel může se zadavatelem uzavřít smlouvu s podmínkami odlišnými od Všeobecných podmínek. V tom
případě mají podmínky ve smlouvě přednost.
Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne uvedeného v záhlaví. V ostatním se řídi smluvní vztah
obchodním zákoníkem.

