Rámcová smlouva
o podpoře prodeje služeb a zboží a poskytování reklamního plnění ,
marketingových či jiných propagačních a mediálních služeb
uzavřená dnešního dne mezi smluvními stranami:
1. SOCIAL MEDIA & ADVERTISING 4 YOU s.r.o.
IĆ: 04544536, DIČ: CZ04544536
Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 90516
Společnost zastupují : Ing. Jaroslav Mařík - jednatel a Markéta Nárožná na základě
plné moci
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. : 272712036/0300
dále také jen jako „poskytovatel" na straně jedné
a
2.

dále také jen jako „objednatel" na straně druhé
Čl. I

Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění této rámcové smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro objednavatele
reklamní plnění v časopise Český Trucker, marketingové či jiné propagační a mediální služby,
související s podporou prodeje služeb a zboží objednavatele a závazek objednavatele uhradit za to
poskytovateli dohodnutou cenu.
Čl. II

Podpora prodeje služeb a zboží – nabídka a její rozsah
1.

2.

Reklamní plnění, marketingové či jiné propagační a mediální služby jsou zaměřeny na podporu
prodeje služeb a zboží objednavatele a představují komplexní reklamní servis a nabídku poskytovatele, zahrnující v sobě prezentaci v časopise Český Trucker, v jeho tištěné podobě, tak v jeho
digitálním provedení, či v jeho podobě na sociálních mediálních sítích FACEBOOK, TWITTER,
GOOGLE+, PINTEREST a INSTAGRAM. K dalším službám, které může objednavatel používat
pro podporu prodeje zboží a služeb je internetová inzerce, propagace a reklama, prezentace na
společenských akcích, případně ostatní mediální a propagační služby na podporu
prodeje služeb a zboží, které poskytovatel má ve své nabídce.
O rozsahu podpory prodeje zboží a služeb a čerpání nabízených reklamních, propagačních či
dalších mediálních služeb, si objednavatel rozhoduje sám, v souladu se svými celkovými podnikatelskými a obchodními záměry.
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Čl. III

Doba trvání a způsob plnění rámcové smlouvy a výpovědní lhůta
1.

2.

Doba trvání rámcové smlouvy se sjednává na dobu určitou, nejméně však na jeden rok,
od :
do:
, kterou lze po dohodě smluvních stran písemným dodatkem
prodloužit.
Plnění rámcové smlouvy bude probíhat v souladu s obchodními podmínkami, s přihlédnutím
k písemně či ústně projednaným a odsouhlaseným požadavkům objednavatele, operativně na
základě vzájemných koordinovaných kroků, podle odsouhlasených písemných či ústních
objednávek, případně dílčích smluvních ujednání, jak ústních tak písemných.
Pokud se jedna ze smluvních stran rozhodne od rámcové smlouvy odstoupit, tak výpovědní
lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, po jejím písemném
doručení druhé straně. Ve výpovědní době se zavazují obě smluvní strany k vypořádání všech
obchodních závazků, které jim ze vzájemné obchodní spolupráce vyplynuly a vznikly.
Čl. IV.

Cena a platební podmínky
1.

2.

Smluvní strany se dohodly, že cena plnění je výlučně jejich záležitostí, že je to otázka jejich
domluvy, kolik objednavatel chce a je schopen investovat finančních prostředků do podpory
prodeje zboží a služeb, včetně všech příplatků či bonusů a že se při dojednávání a stanovení výše
ceny budou vycházet z platného ceníku či individuální cenové nabídky poskytovatele. Dohodnuté
ceny musí být součástí každé písemné či ústní objednávky..
Platby za objednané a realizované služby, budou prováděny na základě daňového dokladu faktury, který poskytovatel vystaví, v souladu s ústně či písemně potvrzenou objednávkou a to
převodem na účet poskytovatele, nebo v hotovosti, nedohodnou-li se smluvní strany ještě jinak.
Čl. V

Závěrečná ustanovení
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně neupravené v této rámcové smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/ 2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato rámcová smlouva byla sepsána v souladu se smluvní volností, kterou poskytuje právní řád a
podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoli za nevýhodných podmínek nebo
v tísni.
Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny
oběma smluvními stranami.
Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden výtisk.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si rámcovou smlouvou před podpisem řádně přečetly, že jí
rozumí a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne :

…………………………………………………… …………………………………………………
Poskytovatel
Objednatel
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