
INZERTNÁ  ZMLUVA 
 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:  
DODÁVATEĽ:  
1.   firma : EUROLINE  SLOVAKIA spol. s r.o. 
 adresa : Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 830 00  Bratislava 3 
 zastúpená : Ing. Andrea Timárová 
 bank.spojenie : Tatrabanka - Bratislava 
 čís. účtu : 2620340646/1100 
 IČO : 31401848 
 IČDPH : SK2020322645 
 e-mail : info@eurolineslovakia.sk 
 www : www.EurolineSlovakia.sk 
 
Spoločnosť registrovaná: OR Okresný súd Bratislava I; Odd. Sro, Vložka číslo 9535/B 
 
OBJEDNÁVATEĽ: 
2.   firma : .......................................................... 
 adresa : .......................................................... 
 činnosť : .......................................................... 
 zodp.pracovník : .......................................................... 
 tel., fax : .......................................................... 
 bank.spojenie : .......................................................... 
 čís. účtu : .......................................................... 
 IČO : .......................................................... 
 IČDPH : .......................................................... 
 e-mail : .......................................................... 
 www : .......................................................... 
 spracovateľ  
 graf. podkladov : ..........................................................   (nutné vyplniť)  
 tel., fax : .......................................................... 
 e-mail : …………………………………….. 
 
Spoločnosť registrovaná: 
 

I. 
PREDMET  ZMLUVY 

 
Zabezpečenie inzercie - reklamy výrobkov alebo služieb objednávateľa do katalógu  rodinných 
domov, ďalej len (RD), dodávateľa - firmy EUROLINE SLOVAKIA na rok 2012 a mailingu do 
projektov RD dodávateľa - firmy EUROLINE SLOVAKIA. 
 
         A/  2/1  -        1560,- € (46 996,56,- Sk) 
 B/  1/1  -        1160,- € (34 946,16,- Sk) 
 C 1/  1/2  -        665,- € (20 033,79,- Sk) 
 C 2/  1/2  -        665,- € (20 033,79,- Sk) 
 D/  1/4  -        400,- € (12 050,40,- Sk) 
 E/  Zadná strana obálky -        3660,- € (110 261,16,- Sk) 
               (len v celosti, nutné osobné dojednanie)  
 F/  Mailing na rok   - 500,- € (15 063,- Sk) 
 
      Mailing na 1. štvrťrok    -    125,- € (3765,75,- Sk) 
       Mailing na 2. štvrťrok    -    125,- € (3765,75,- Sk) 

      Mailing na 3. štvrťrok    -    125,- € (3765,75,- Sk) 
       Mailing na 4. štvrťrok    -    125,- € (3765,75,- Sk) 
 
 

 G/  Banner na web stránku www.EurolineSlovakia.sk 



   Na jeden kalendárny rok             - 150,- € (4518,90,- Sk) 
 
 H/  Kontaktný adresár 
   Na jeden kalendárny rok             -   40,- € (1205,04,- Sk) 

 
  

  (Výber zakrúžkujte)                                                    Ceny sú uvedené bez DPH. 
 

II. 
CENA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu odstavca  I. tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán podľa § 2 Zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
2. V prípade, že táto zmluva nadobudne účinnosť do 20.9.2011 v zmysle odstavca III, odsek 9, 

dodávateľ poskytne objednávateľovi zľavu 20% z ceny za zhotovenie predmetu zmluvy 
v rozsahu bodu  I, odsek  1, bod A - E  

3. Za právo zriadenia inzercie  svojich výrobkov zaväzuje  sa objednávateľ uhradiť dodávateľovi 
dohodnutú cenu (viď. Ods.I.tejto zmluvy) po obdržaní zálohovej faktúry vo výške 50 % z ceny a 
po obdržaní konečnej faktúry, ktorá bude vystavená po ukončení predmetu tejto zmluvy 50 % 
z ceny + DPH.  

4. Za vykonávanie mailing. služby sa  zaväzuje objednávateľ uhradiť dodávateľovi  (EUROLINE  
SLOVAKIA)  dohodnutú cenu vopred po obdržaní faktúry.  

5. Doba splatnosti faktúr je 10 dní.  
6. V prípade oneskorenej úhrady bude dodávateľ účtovať za omeškanie  s platením 0,05% z hodnoty 

faktúry za každý deň omeškania. 
 

III. 
OSTATNÉ  DOHODY 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje , že odovzdá dodávateľovi prípravu reklamy v požadovanej kvalite 

(formát, atď.) do 25.10.2011. 
2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na grafickú úpravu predloženej  ponuky reklamy. 
3. Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade nekvalitnej prípravy, nedodržania termínu dodania 

prípravy alebo neuhradenia finančného preddavku jednostranne  odstúpiť od tejto zmluvy.  
4. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranného odstúpenia od zmluvy aj z dôvodov naplnenia 

reklamnej časti katalógu.  
5. Dodávateľ dodá zdarma pre objednávateľa 1 ks katalógu rodinných domov, ročník 2012. 
6. Dodávateľ zdarma umiestni kontakt na objednávateľa na svoju domovskú stránku internetu 

http://www.EurolineSlovakia.sk.  
7. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy budú riešené písomnou dohodou zmluvných strán.  
8. Objednávateľ prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami , 

ktoré tvoria  neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a svojim podpisom na tejto zmluve s nimi 
vyslovuje súhlas.  

9. Táto zmluva nadobúda  platnosť a účinnosť dňom, podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  
10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch . Každá zmluvná strana obdrží zmluvu v jednom 

vyhotovení. 
 
 
 
V Bratislave, dňa:                     V ............................, dňa ........................... 
 
                Za dodávateľa:             Za objednávateľa:  
 
 
 
.............................................................                              ................................................................. 
          Ing. Andrea Timárová 


