OBCHODNÉ PODMIENKY FOTOKÚTIK.SK

Definovanie dodávateľa a odberateľa
V nasledujúcich obchodných podmienkach bude “dodávateľ” znamenať
FOTOKÚTIK s.r.o. . Pod pojmom “odberateľ” je definovaná fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá vykonala rezerváciu služieb od FOTOKÚTIK s.r.o. .
Rámec služieb
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi na jeho akciu fotokútik, prípadne inú službu z
ponuky dodávateľa o ktorú prejavil odberateľ záujem. Fotokútik je definovaný ako
zábavné fotenie s rekvizitami alebo bez nich pred fotoboxom (fotobúdkou). Vo
fotokútiku môže dodávateľ vyhotovovať aj videá. Hostia si následne môžu fotky a videá
odoslať na e-mail, v prípade objednania fotokútika s tlačou dodávateľ hosťom tlačí aj
fotografie.

Technické a priestorové požiadavky
Priestor pre fotokútik by mal byť minimálne 3x3 metre podlahovej plochy s výškou
stropu aspoň 2,3 metra. Fotokútik je vhodné umiestniť do zastrešeného priestoru,
kvôli možnosti nepriaznivého počasia (dážď, vietor, slnko)
K prevádzke fotokútika je potrebný prístup k elektrickej prípojke 220V

Príchod na miesto konania akcie
Dodávateľ sa dostaví na miesto konania akcie 60 až 90 minút pred plánovaným
začiatkom fotenia. Následne pripraví fotokútik v priestore, ktorý mu určí odberateľ.
Pokiaľ priestor pre fotokútik nie je podľa zástupcu dodávateľa vyhovujúci, odberateľ
nájde v súčinnosti s dodávateľom taký priestor, aby bolo možné fotokútik bezpečne
zrealizovať.
Pokiaľ odberateľ nevytvorí dodávateľovi bezprostredne po jeho príchode na miesto
vhodné podmienky na inštaláciu fotokútika, tak dodávateľ negarantuje klientovi
spustenie fotokútika v dohodnutom čase.
Skorší príjazd dodávateľa na miesto konania akcie (predčasná inštalácia) je spoplatnený
sumou 15 EUR + dph za každú začatú hodinu prestoja.
Premiestnenie fotokútika v rámci už prebiehajúceho fotenia (rozloženie a zloženie) je
spoplatnené sumou 50 EUR.

Čas začiatku fotokútika
Odberateľ je povinný dodávateľovi oznámiť záväzný čas začiatku fotokútika
(naplánovaný začiatok fotenia) najneskôr 7 dní pred konaním akcie. Ak sa odberateľ

rozhodne zmeniť čas fotenia po záväznom potvrdení, dodávateľ negarantuje možnosť
zmeny.
Pokiaľ sa odberateľ rozhodne posunúť čas začiatku fotenia priamo v deň akcie,
dodávateľ si účtuje za každú začatú hodinu prestoja sumu 15 EUR + dph.

Záloha pri rezervácii
Pri niektorých službách a termínoch môže dodávateľ (FOTOKÚTIK s.r.o.) požadovať od
odberateľa (objednávateľa) zálohovú platbu. Pokiaľ nie je zálohová platba uhradená do
splatnosti vystavenej predfaktúry, môže byť rezervácia dodávateľom kedykoľvek
zrušená.
V prípade zrušenia rezervácie zo strany odberateľa, už po úhrade zálohy je táto záloha
nevratná.
Storno rezervácie objednávateľom
Potvrdením rezervácie prostredníctvom e-mailu alebo rezervačného formulára
súhlasíte s podmienkami o úhrade storno poplatku v prípade následného zrušenia
akcie.
Pokiaľ je objednávka zrušená viac ako 30 dní pred dohodnutým termínom akcie,
dodávateľ je oprávnený požadovať kompenzáciu v podobe 50% storno poplatku z
dohodnutej ceny objednávky.
Pokiaľ je objednávka zrušená 29 až 7 dní pred dohodnutým termínom akcie, dodávateľ
je oprávnený požadovať kompenzáciu v podobe 80% storno poplatku z dohodnutej
ceny objednávky.
V prípade zrušenia objednávky menej ako 6 dní pred dohodnutým termínom akcie,
dodávateľ je oprávnený požadovať kompenzáciu v podobe 100% storno poplatku z
dohodnutej ceny objednávky.

Ceny služieb
Všetky služby a produkty uvedené pri objednávke sú dodávané za ceny platné v deň
rezervácie. Služby a produkty, ktoré sú objednané dodatočne sa dodávajú za ceny
platné v čase prijatia dodatočnej objednávky.

Autorské práva
Na akcii odberateľa vyhotovuje dodávateľ fotografie a videá. Autorské práva na tieto
fotografie a videá, patria dodávateľovi - spoločnosti FOTOKÚTIK s.r.o. . Všetky digitálne
súbory vyhotovené dodávateľom na akcii, zostávajú jeho majetkom.

Technické poruchy
Všetko technické vybavenie je pravidelne kontrolované a sú podniknuté primerané
kroky na zabezpečenie záložného vybavenia. Dodávateľ nie je zodpovedný za prípadné
prerušenia fotokútika z dôvodu nestabilnej elektrickej siete alebo z dôvodu výpadku
elektriny na mieste konania akcie.

Tlač fotiek
Neobmedzená tlač fotiek znamená vytlačenie minimálne 1ks fotografie z každého
fotenia. Tlač 1ks fotografie 10x15cm trvá približne 7 sekúnd. Dodávateľ sa snaží vytlačiť
fotky čo najväčšiemu počtu hostí akcie, tak aby to ale neohrozilo plynulosť priebehu
fotokútika.

Grafika na fotografie - branding
Podklady na grafiku fotografií je odberateľ povinný zaslať najneskôr 14 dní pred
konaním akcie. V prípade nedodržania tejto lehoty, negarantujeme prípravu grafiky na
fotografie.
Pokiaľ si odberateľ pripraví vizuál grafiky fotiek vo vlastnej réžii, je potrebné tieto
podklady poslať dodávateľovi najneskôr 7 dní pred konaním akcie.

Zodpovednosť odberateľa
V prípade úmyselného alebo neúmyselného poškodenia majetku dodávateľa odberateľom alebo
účastníkom akcie, ktorú organizuje odberateľ je za spôsobenú škodu zodpovedný v plnom
rozsahu odberateľ.

