Všeobecné obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ
PODMIENKY
1. Vydavateľstvo sa zaväzuje zaslať
objednávateľovi bezplatne 2 ks výtlačkov
časopisu v lehote 14 dní od vydania časopisu.
2. Vydavateľstvo vystaví faktúru do 3 dní po
vydaní objednaného časopisu.
3. V zmysle § 31 – 36 zákona o účtovníctve
č. 431/2002 Z. z. v platnom znení v prípade
súhlasu bude klientovi na uvedenú adresu
zaslaná elektronická faktúra vo formáte
pdf, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti
fakturačného dokladu v zmysle § 75 a 76
zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v platnom
znení.
4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru
vystavenú vydavateľstvom do 14 dní od
dátumu jej vystavenia. Bankové spojenie
vydavateľstva bude uvedené na faktúre.
5. V prípade omeškania objednávateľa
s úhradou faktúry je vydavateľstvo oprávnené
uplatňovať si voči objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej
sumy za každý deň omeškania a zároveň
nezaradiť do pripravovaných titulov ďalšiu
objednanú inzerciu.
6. Bankové poplatky a prípadné kurzové
rozdiely spojené s úhradou faktúry znáša
objednávateľ.

7. Objednávateľ môže zaslať objednávku faxom
alebo mailom, ale do piatich dní je povinný
zaslať vydavateľstvu jej originál doplnený
podpisom.
8. Reklamácie sa prijímajú do 14 dní od
expedície titulu, v ktorom bol inzerát
uverejnený.
9. Vydavateľ si vyhradzuje právo neuverejniť
inzerát, ktorý by bol v rozpore s etikou alebo
by poškodzoval jeho záujmy.
10. Objednávateľ berie na vedomie, že príplatok
za požadované umiestnenie je 10 % z ceny
inzercie.
11. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť,
že storno poplatky za odstúpenie od
objednávky sú:
a) 50 % pri stornovaní pred oficiálnym
termínom uzávierky objednávok daného
čísla časopisu (podľa edičného plánu),
b) 100 % pri stornovaní po oficiálnom
termíne uzávierky objednávok daného
čísla časopisu (podľa edičného plánu).
12. V prípade neuhradenia faktúry v termíne
splatnosti si vydavateľ vyhradzuje právo na
doúčtovanie poskytnutej zľavy.
13. Objednávateľ má právo na dve rozsiahle
korektúry podkladov k inzercii (napr.
zmeny v texte a grafike) v zlome. V prípade
dodania hotových inzertných podkladov od
objednávateľa vydavateľstvo JAGA nezodpovedá

za jazykovú úpravu danej inzercie.
14. V prípade, že objednávateľ nedodá podklady
k inzercii do termínu uzávierky daného
titulu, vydavateľ má právo použiť podklady
objednávateľa uverejnené v niektorom
z predchádzajúcich titulov.
15. Pri uverejnení inzercie klienta v tituloch
vydavateľstva JAGA hradí výrobu inzerátu
vydavateľ. Inzerát sa tak stáva majetkom
vydavateľstva. V prípade záujmu klienta
o odkúpenie inzerátu je cena výroby stanovená
na 10 % zo základnej ceny inzercie.
16. Objednávateľ zodpovedá za formálnu
a obsahovú stránku objednaných inzerátov,
ako aj za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť
vydavateľstvu alebo tretím osobám na
základe informácií uvedených v daných
inzerátoch alebo v súvislosti s nimi.
Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ak poskytuje
fotografie a iné textové a obrazové materiály
tretích osôb, má nespochybniteľný súhlas na
ich uverejnenie.
17. Vydavateľ nezodpovedá za kvalitu uverejnenej
inzercie v prípade dodania iného podkladu ani za
kvalitu v prípade nedodania digitálneho nátlačku.
Podklady na inzerciu
• PDF s rozlíšením 300 dpi, farebnosť CMYK.
• Súbory pre PC: PDF,TIF, EPS, CDR, JPG.
• Médium: CD, DVD, mail, USB, FTP server.
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KONTAKTY
FAKTURAČNÁ
ADRESA:

JAGA Group, s. r. o.
Imricha Karvaša 2
811 07 Bratislava
IČO: 35 705 779
IČ DPH: SK2020265258

POŠTOVÁ ADRESA:
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava 42

tel.: +421 2 50 200 200
jaga@jaga.sk

KONATEĽ
Ing. Peter Halász
peter.halasz@jaga.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Diana Hô Chí
+421 2 50 200 203
diana.ho-chi@jaga.sk
DISTRIBUČNÉ ODDELENIE
vedúci distribučného
oddelenia
Ing. arch. Marek Pavlásek
+421 2 50 200 202
+421 902 340 040
marek.pavlasek@jaga.sk
MARKETINGOVÉ ODDELENIE
vedúca marketingového
oddelenia
Mgr. Zuzana Koporcová
+421 2 50 200 215
+421 903 736 035
zuzana.koporcova@jaga.sk
PREDPLATNÉ
Zuzana Grossová
+421 2 50 200 283
predplatne@jaga.sk
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ODDELENIE
VYDAVATEĽSKÝCH
ČINNOSTÍ
Robert Hošták
+421 915 725 198
robert.hostak@jaga.sk
ODDELENIE WEBOV
Mgr. Oliver Vysloužil
+421 903 589 116
oliver.vyslouzil@jaga.sk
PRODUKTY NA KĽÚČ
Ing. Denisa Kureková
+421 2 50 200 232
+421 948 439 327
denisa.kurekova@jaga.sk
VÝROBNÉ ODDELENIE
vedúca výrobného oddelenia
Mgr. Miriam Lukáčová
+421 2 50 200 229
+421 911 551 285
miriam.lukacova@jaga.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE
obchod@jaga.sk
obchodná riaditeľka
Ing. Ľudmila Prekalová
+421 903 592 378
ludmila.prekalova@jaga.sk
obchodní manažéri
Katarína Lipovská
+421 903 288 511
katarina.lipovska@jaga.sk
Mgr. Jaroslava Omastová
+421 903 245 665
jaroslava.omastova@jaga.sk
Bc. Veronika Uhrínová
+421 902 982 999
veronika.uhrinova@jaga.sk
Ing. Juraj Vilkovský
+421 903 246 321
juraj.vilkovsky@jaga.sk

obchodná asistentka
Ing. Bronislava Patzeltová
+421 2 50 200 264
bronislava.patzeltova@
jaga.sk
PODKLADY NA INZERCIU
podklady@jaga.sk
Bc. Zuzana Drábová
+421 2 50 200 223
+421 903 450 948
zuzana.drabova@jaga.sk
Iveta Mužíková
+421 2 50 200 224
+421 903 551 145
iveta.muzikova@jaga.sk

