
OBJEDNÁVKA REKLAMNÉHO PRIESTORU č. obj.:

Obchodné meno objednávateľa:

Sídlo:

Poštová adresa (ak nie je totožná so sídlom):

IČO: IČ DPH :

DIČ: 

Zapísaný v registri: 

Bankové spojenie:

Číslo - Účet IBAN: SWIFT Kód:

Kontaktná osoba / meno: e-mail: tel.:
Doručovanie faktúr: e-mail / pošt.adresa:

PREDMET ZMLUVY

FAKTURÁCIA

Fakturácia: Forma úhrady: Splatnosť:

Poznámka:

ŠPECIFIKÁCIA REKLAMNEJ KAMPANE

Názov reklamnej kampane:

Formát v zmysle platného cenníka Počet impresií / 
perióda/počet Umiestnenie Termín (od - do)

Jednotková cena v 
zmysle platného 

cenníka

Mediálna 
hodnota celkom  Zľava klientská

Cena celkom bez DPH:
DPH 20%:

Cena k úhrade s DPH:

Zodpovedný obchodný manažér:

Pečiatka a podpis objednávateľa: Pečiatka a podpis prevádzkovateľa

*  vypĺňa  poskytovateľ : slúži pre internú potrebu poskytovateľa
  **  názov klienta uvádzať, len ak nie je totožný s objednávateľom

požadované URL (preklik reklamného formátu):

Obchodné meno klienta:
Názov kampane klienta:

Cena po zľave

Vzájomným odsúhlasením a potvrdením tejto objednávky osobami, ktoré sú oprávnené konať v mene zmluvných strán, vzniká medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah (ďalej len ako "Zmluva"). Na základe Zmluvy, obchodná spoločnosť Twenty media 
s.r.o. poskytne objednávateľovi priestor na uverejnenie reklamných služieb podľa dojednanej špecifikácie a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť obchodnej spoločnosti Twenty media s.r.o. dohodnutú cenu. Cena vyplýva z cenníka platného v čase podpisu 
Zmluvy (ďalej len ako "Cenník"). Zmluva sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovania reklamných služieb (ďalej len ako "VOP"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. Cenník a VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
Objednávateľ svojím podpisom záväzne prehlasuje, že sa oboznámil s Cenníkom, ako aj s aktuálnym znením VOP, ktoré sú umiestnené na web stránke (https://nasazahradka.sk/vop/). Zmluva sa môže meniť výlučne len na základe osobitnej písomnej 
dohody zmluvných strán.

Elektronická faktúra doručovaná na email bude so súhlasom objednávateľa doručená vo formáte PDF .  Doručená faktúra vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom.  Objednávateľ podpisom tejto 
zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov uvedených v emailovej komunikácii zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb.  Twenty media s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi 
spôsobené prístupom neoprávnených osôb k údajom v mailovej komunikácii.

jednorázovo 14 dnípriama platba

TATRSKBX

Twenty Media s.r.o., Plzenská 3102/4 , 831 03 Bratislava, IČO: 47603411, DIČ: 2024007095, IČ-DPH: SK2024007095 ,                                               
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATR SK BX

Číslo účtu: 2924907824/1100   IBAN SK77 1100 0000 0029 2490 7824
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo 95740/B, 

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Dátum vystavenia objednávky: E-mail: mobilný kontakt:


