PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
NÁVRH DESIGNU NA ZÁVODNÍ AUTO

NÁVRH GRAFIKY NA ZÁVODNÍ VŮZ
= 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 = 3D vizualizace ﬁnalní verze designu + vytvoření dat
pro polep závodního vozu.)
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 pro vlastní výrobu polepu

DODÁNÍ PODKLADŮ KLIENTEM
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 prostřednictvím 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).

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 rešení, které byly zhotoveny společností HOTHESS s.r.o. nebo si je klient za úplatu objednal,
jsou duševním vlastnictvím naší společnosti a podléhají autorskému zákonu.

AUTORSKÁ PRÁVA
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.

TYPY DESIGNU

TIŠTĚNÝ DESIGN
od 6 500,- bez DPH

DESIGN VYTVOŘENÝ PRO TISK NA FOLII
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU, TÉMĚŘ ŽÁDNÉ
OMEZENÍ V GRAGICE
KVŮLI TECHNOLOGII VÝROBY NENÍ MOŽNÉ
TISKNOUT CHROMOVÉ A FOSFOROVÉ BARVY

ŘEZANÝ DESIGN
od 4 000,- bez DPH

LEVNĚJŠÍ A JEDNODUŠÍ VARIANTA NA LEPENÍ
NENÍ ZDE ŽÁDNÁ BAREVNÁ LIMITACE
DESIGN JE VYŘEZÁVÁN NA PLOTTERU A LEPEN NA
AUTO KUS PO KUSE
Z TOHOTO DŮVODU NELZE VYTVOŘIT SLOŽITÉ
GRAFICKÉ PRVKY, PATTERNY, PŘECHODY APOD.

3D VIZUALIZACE
Oba balíčky designu zahrnují také profesionální 3D vizualizaci designu. V balíčku dostanete 3 typy pohlédů - predobok, bok a
zadobok. Každý další pohled je zpoplatnen cástkou 500 kc bez DPH

PŘEDOBOK

BOK

ZADOBOK

DATA
Oba balíčky obsahují také přípravu dat pro lepení. Myšleno jako připraveni designu na blueprint v měrítku k realnému vozu s
dostatečnými přesahy pro lepení. V případě, že společnost HOTHESS s.r.o. neprovádí lepení designu závodního vozu je důležité, aby
osoba zodpovědná za lepení vozidla, si zkontrolovala data, zda-li mají dostatečný přesah (neboť každý wrapper má individuální
postup lepení a používá ruzné typy folii). Nejsme zodpovědní za DTP. Nutno podotknout, že každá tiskárna má jiný barevný proﬁl =
durazně doporučujeme vytisknout vzorek a odsouhlasit si s wrapperem správnost barev.
Jsme schopni také udělat tuto práci za lepiče a připravit tzv. work data což znamená, že dostanete soubor 1:1, který si necháte jen
vytisknout a nalepit. Za tuto službu účtujeme poplatek od 3 000,- bez DPH.

