
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
NÁVRH GRAFIKY NA TEXTIL



NÁVRH GRAFIKY NA TEXTIL

DODÁNÍ PODKLADŮ KLIENTEM

= KOMPLETNÍ VYTVOŘENÍ POŽADOVANÉHO ÚKOLU, KTERÝ OBSAHUJE:

 

1. Tvorbu veškerých dílčích grafik, prípravu dodaných podkladu pro tvorbu, které budou ve výsledném návrhu použity.

2. Prvotní nástřel (hrubý nástřel sloužící k udání směru, kterým se bude finální návrh ubírat). Skicovné tvoří 30 - 40% ceny (dle náročnosti) 

    a je účtováno i v případě, že nedojde k finalní realizaci (finalní realizace = výroba daného produktu) 

3. Jeden úplný návrh vycházející z odsouhlaseného návrhu, s možností dvou korekčních sad úprav, které jsou zahrnuty v ceně návrhu. 

    Za každou další sadu úprav bude účtováno Kč 500,-- bez DPH, není-li sjednáno jinak. 

4. Tvorbu tiskových dat či finalního výstupu výrobu daného produktu

Veškeré podklady pro grafické práce za úČelem návrhu, musí být klientem dodány ve vektorových formátech (PDF, Ai, EPS, CDR, 

TIFF). Klient nese odpovědnost za veškeré podklady, které nám dodá. Klient odpovídá za to, že dodané podklady neporušují 

žádným způsobem práva duševního vlastnictví třetích osob, dále pak osobní, majetková ani jiná práva třetích osob a nejedná se o 

podklady, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného 

činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod clověka. Klient dále zodpovídá za tiskovou a další kvalitu 

dodaných podkladu.

SPRÁVNOST ÚDAJŮ
Klient ručí za správnost údaju, které odsouhlasil jako finální - písemně podpisem, nejlépe emailem (platí i komunikace prostřednic-

tvím sociálních sítí jako napr. Messenger, WhatsApp, Viber a jiné komunikační platformy). Při odsouhlasení jinak než písemně 

(telefonicky, ústně bez podpisu), není možno správnost údaju reklamovat.

ODCHYLKY BAREV

Nezodpovídáme za technologické odchylky vzniklé ruzným způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií

(např. barvy na tištených materiálech neodpovídají barvám na monitoru). Abychom co nejvíce eliminovali barevné odchylky,

žádáme o dodání barev v kódu CMYK nebo PANTONE. Ovšem je důležité brát v potaz, že barvy se mohou i přesto mírně lišit.

Může to být zpusobeno tiskem na ruzné typy materiálu (savé/nesavé materiály).

DODÁNÍ A PODMÍNKY PLATBY 

Finální grafický produkt bude klientovi předán vždy elektronicky, a to e-mailem v doméně @hothess.cz v požadovaném formátu a

předem stanoveném termínu. U nových klientů probíhá platba prvních dvou zakázek předem nebylo-li sjednáno jinak. Až do 

plného uhrazení faktury včetně DPH, je výhradním vlastníkem grafického návrhu společnost HOTHESS s.r.o.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré grafické návrhy a řešení, které byly zhotoveny společností HOTHESS s.r.o. nebo si je klient za úplatu objednal, 

jsou duševním vlastnictvím naši společnosti a podléhají autorskému zákonu.

VAŠE PŘEDSTAVA
Aby se výsledný návrh co nejvíce přiblížil Vaši představě, zašlete nám veškeré požadavky, fotografie, barvy, zkrátka a jasně

vše co nám napomůže se trefit do Vašeho vkusu.



NÁVRH A CENA

Níže můžete zhlédnout návrh trička. Vždy zasíláme vizualizaci přední i zadní strany (stejně tak i u dalších produktů společnosti 

HOTHESS s.r.o.). V případě dodání návrhu, který byl vytvořen na základě přijatých podkladů (zadání od klienta) pro tvorbu požado-

vaného produktu, společnosti HOTHESS s.r.o. vzniká nárok na 30% z částky Kč 2000,-- bez DPH. 

V případě, že si klient nechá od společnosti HOTHESS s.r.o. vytvořit návrh + data pro výrobu daného produktu, ale samotnou 

výrobu nezastřešuje společnost HOTHESS s.r.o., účtujeme za tvorbu a dodání grafiky částku Kč 2000,-- bez DPH.


