ZMLUVA
Uzavretá medzi:
Ondrej Samuheľ - Design4u
Zastúpený: Ondrej Samuheľ
Mokraďská 518, 026 01 Dolný Kubín, Slovakia
IČO: 40 974 391
DIČ: 1073 249 012
Číslo účtu: 261 195 1066/1100
Peňažný ústav: Tatra banka
Zapísaný v OR: ObÚ v Dolnom Kubíne, číslo ž.r. 530-6627
ako poskytovateľ aktualizácie na strane druhej ( ďalej už iba „poskytovateľ“ )
a
Meno, Priezvisko (firma)
Zastúpený: Meno, Priezvisko
Adresa, Slovakia
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Peňažný ústav:
Zapísaný v OR:
ako objednávateľ aktualizácie ( ďalej už iba „objednávateľ“)
1. Všeobecné prehlásenie
a.) Objednávateľ prehlasuje, že je na základe správnej registrácie oprávneným
prevádzkovateľom internetovej domény www.vasafirma.sk, ďalej len „ predmetnej
prezentácie“.
b.) Poskytovateľ prehlasuje, že je podnikateľom podnikajúcim na základe riadne vydaného
živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia.
2. Predmet zmluvy
a.) Poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať predmetnú prezentáciu objednávateľovi za
nižšie uvedených podmienok.
3. Povinnosti objednávateľa a poskytovateľa
a.) Objednávateľ sa zaväzuje hradiť poskytovateľovi odmenu za jeho služby
poskytované podľa tejto zmluvy. A to spôsobom a za podmienok nižšie uvedených.
b.) Poskytovateľ zabezpečí aktualizáciu predmetnej prezentácie objednávateľa po
dodaní všetkých podkladov.
c.) Poskytovateľ sa zaväzuje predmetnú prezentáciu aktualizovať do 48 hodín po dodaní
podkladov, ak tieto nepresiahnu množstvo 1xA4 a 5 fotografií. Ak objednávateľ prekročí

toto množstvo poskytovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať predmetnú prezentáciu
najneskôr do 96 hodín od dodania všetkých podkladov.
d.) Objednávateľ má právo v jednej aktualizácií žiadať zmenu maximálne 3xA4 a
15xfotograzií.
e.) Objednávateľ má právo v jednom mesiaci žiadať maximálne dve aktualizácie
predmetnej prezentácie.
f.) Objednávateľ nemôže žiadať zmenu grafického návrhu predmetnej prezentácie, ani
vytvorenie žiadneho produktu nad rámec tejto zmluvy.
4. Cena služieb
a.) Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na jednorázovom poplatku …..........,- Sk
(slovom: ….......................................... slovenských korún), ktorý zahŕňa aktualizáciu
predmetnej prezentácie do dňa .............200.....
b.) Objednávateľ sa zaväzuje podľa vybraného produktu uhradiť celú čiastku najneskôr
do 30 dní od podpísania zmluvy.
c.) V prípade neuhradenia čiastky v lehote stanovenej podľa ods. (4) bodu (b.) je
poskytovateľ oprávnený k pozastaveniu poskytovania predmetu zmluvy.
5. Účinnosť zmluvy
a.) Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň podpisu obidvoch zúčastnených strán. Je
ustanovená na dobu určitú (….......200...) a jej účinnosť je podmienená zaplatení
odmeny poskytovateľovi v plnej výške.
b.) Objednávateľ aj poskytovateľ sú oprávnený od zmluvy po dobu jej účinnosti
kedykoľvek odstúpiť bez udania dôvodu.
c.) V prípade ak objednávateľ odstúpi od zmluvy nemá nárok na vrátenie odmeny, ktorú
od neho získal poskytovateľ.
6. Záverečné ustanovenie
a.) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte dvoch vyhotovení, z nich každá má platnosť
originálu. Každý z účastníkov zmluvy obdrží po jednom vyhotovení.

V..........................dňa....................
Poskytovateľ:

Objednávateľ:

Podpis

Podpis

