GASTROFOOD COMPANY s.r.o.
Se sídlem: Sylvárov 2520, 54401 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 07240414
DIČ: CZ07240414
zastoupená: Davidem Mrázkem , jednatelem společnosti
(dále jen „poskytovatel“)
a
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(dále jen „ objednatel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §1746 zákona č. 89/2012 Sb,
občanský zákoník tuto
Smlouvu o reklamě)
1. Předmět smlouvy
2. 1.1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele realizovat reklamu v
rozsahu uvedeném v této smlouvě na pořádaném Gastro Festivalu DK ve dnech 12. a 13. 9.
2020.
1.2. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté reklamní služby dle této smlouvy zaplatit
poskytovateli dohodnutou cenu.
3. 2. Specifikace poskytovaných reklamních služeb
2.1. Poskytovatel umístí logo objednatele na své reklamní cedule a prospekty.
2.2. Zajistí reklamu na svých www stránkách.
2.3. Zajistí reklamu na pořádané akci Gastrofestival ve Dvoře Králové nad Labem
2.4. Poskytne objednateli 2 ks VIP permanentek na festival.
2.5. Poskytovatel se zavazuje dodržovat ve všech svých reklamních produktech podmínky
užívání loga podle předaného grafického manuálu. Grafické ztvárnění podléhá vždy
předchozímu písemnému schválení objednatele.
2.6. Objednatel se zavazuje , že poskytne poskytovateli své reklamní logo v elektronické
podobě , které požaduje umístit a propagovat na festivalu
4. 3. Cena a platební podmínky
3.1. Cena za služby poskytnuté podle této smlouvy je cenou smluvní a byla dohodou
smluvních stran stanovena na částku ….................................,- Kč
(slovy: ….....................................................korun českých)
3.2.Objednatel se zavazuje cenu za poskytnuté služby zaplatit na základě faktury
vystavené poskytovatelem po podpisu této smlouvy.
3.3. Splatnost faktury – daňového dokladu, činí patnáct (15) dnů ode dne jeho doručení na
účet poskytovatele uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu podle platných právních předpisů.
4. Platnost a účinnost smlouvy
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu konání akce prvního ročníku Gastro Festivalu DK ve Dvoře
Králové nad labem 54401 v areálu letiště Žireč ve dnech 12. a 13. 9. 2020 od 10.00 do 22.00 hod.

4.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.3. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit v případě, je druhá smluvní strana v prodlení s
dohodnutou úhradou od podpisu této smlouvy po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 5
dnů od písemného upozornění druhé smluvní strany.
5. Všeobecná ustanovení
5.1. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních
stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran.
5.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
5.3.Objednatel je podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších změn oprávněn odečíst si poskytnutou částku nebo finanční hodnotu daru od
základu daně.
(§ 15/1992 Sb., Nezdanitelná část základu daně …)

Ve Dvoře Králové nad Labem dne …...................................................
za poskytovatele :
Gastrofood Company s.r.o.
Sylvárov 2520 , Dvůr Králové nad Labem 54401
07240414
DIČ: CZ07240414
zastoupená: Davidem Mrázkem , jednatelem společnosti
za objednatele:

IČ:

