Smluvní podmínky
Platnost podmínek
Platnost těchto Smluvních podmínek začíná dne 1. 9. 2010. Současně končí platnost
předchozích Smluvních podmínek.
1. Objednávka
Klient provede objednávku zasláním e-mailu na adresu info@text-pilot.cz, ve kterém
uvede své požadavky (objednání korektury nebo překladu). Součástí e-mailu bude
přiložený soubor s textem určeným pro překlad nebo korekturu.
E-mail musí dále obsahovat:
 Jméno a příjmení klienta
 Fakturační údaje - buď 1) název subjektu, sídlo, IČ (případně DIČ) u právnických
osob a živnostníků; nebo 2) jméno, příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby
K objednání lze také využít kontaktního formuláře na stránkách www.text-pilot.cz.
V případě další objednávky již není třeba fakturační údaje uvádět (pokud nedošlo k jejich
změně).
Provedením objednávky jedním z výše uvedených způsobů klient souhlasí s těmito
Smluvními podmínkami v jejich celém znění.
2. Potvrzení objednávky
V případě, že bude v objednávce chybět některá z výše uvedených náležitostí, zažádáme
o její doplnění. Jakmile bude vše v pořádku, obdržíte od nás potvrzující e-mail, který
bude obsahovat předběžnou cenu a termín dodání. Tímto okamžikem vzniká smluvní
vztah.
3. Smluvní vztah
3.1. Korektury
Předmětem smluvního vztahu je provedení gramatické, pravopisné nebo stylistické
korektury zaslaného textu v českém jazyce.
3.2. Překlady
Předmětem smluvního vztahu je překlad zaslaného textu dle požadavků uvedených
klientem v objednávce.

4. Způsob provedení
4.1. Korektury
Korektury provádíme přímo do zaslaného textového souboru takového formátu, který
podporují programy sady Microsoft Office, OpenOffice.org nebo Adobe Acrobat.
V případě souboru, který nelze přímo editovat (JPG, BMP, GIF, PNG, PDF chráněné
proti přepisu apod.), text přepíšeme do klientem zvoleného formátu podporovaného
jedním z výše uvedených programů. Tato služba podléhá příplatku dle platného ceníku na
stránkách www.text-pilot.cz.
4.2. Překlady
Překlad vypracujeme do klientem zvoleného textového formátu, který podporují
programy sady Microsoft Office, OpenOffice.org nebo Adobe Acrobat. Součástí textu
může být i klientem dodaný grafický materiál.
5. Cena
Cena (včetně slev a příplatků) se řídí platným ceníkem na stránkách www.text-pilot.cz.
Cena vychází z délky textu – počtu normovaných stran (1 800 znaků včetně mezer)
zaokrouhleného na dvě desetinná místa. U překladu i korektury vychází cena z délky
výsledného textu – tedy překladu nebo zkorigovaného textu. Minimální cena objednávky
odpovídá 1 normované straně zvolené služby.
Nejsme plátci DPH, proto jsou ceny uvedené v ceníku na stránkách www.text-pilot.cz
konečné.
6. Způsob úhrady
Veškeré služby platí klient zpětně na základě vystavené faktury. Všechny platby se
provádějí bankovním převodem na účet číslo 211444541/0300 pod variabilním
symbolem, který bude uveden na příslušné faktuře.
Splatnost faktur je 7 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Datum vystavení
faktury je totožné s datem předání vyhotoveného díla (korektura, překlad). V případě
prodlení platby bude účtováno penále ve výši 0,5 % z nesplacené částky za každý
kalendářní den prodlení.
7. Garance důvěry
Všechny klientem dodané materiály, které souvisí se zhotovením díla, považujeme za
přísně důvěrné a neposkytneme je třetí straně.

8. Garance kvality
Pokud klient do 10 kalendářních dnů od převzetí objeví ve zhotoveném díle chybu, má
právo dílo reklamovat. Reklamace probíhá písemně. Klient musí uvést číslo faktury dané
zakázky, důvod reklamace a přesný popis nalezených chyb. Reklamace vyřizujeme do 10
kalendářních dnů od přijetí. V případě oprávněné reklamace vrátíme klientovi 10 % z
celkové ceny za každou nalezenou chybu až do výše 100 %.
V případě překladů do angličtiny neručíme za drobné gramatické prohřešky. Jejich
odstraněním by měl být vždy pověřen rodilý mluvčí. Za vysokou úrovní překladů do
angličtiny si však stojíme, a proto klientovi za každý nalezený významový rozdíl oproti
originálu vrátíme 10 % z celkové ceny až do výše 100 %.
Za pozdější škody, které klientovi vzniknou z důvodu chybné korektury nebo překladu,
neručíme.
Neručíme za chyby vzniklé nepřesnostmi nebo nečitelnými pasážemi ve zdrojových
textech.
Má-li klient specifické požadavky na použitou terminologii, vlastní zkratky nebo výrazy,
musí dodat glosář těchto jazykových prvků. V případě nesplnění této podmínky nebude
brán zřetel na reklamace spojené s těmito požadavky.
Dohodnuté termíny jsou pro nás závazné. Dojde-li však z důvodu nepředvídatelných
okolností k prodlení, bude se cena zakázky snižovat o 10 % za každý kalendářní den
prodlení.
9. Storno objednávky
V případě, že klient zruší zakázku v průběhu jejího vypracovávání, je povinen uhradit
prokazatelně vzniklé náklady, které vznikly vyhotovením díla nebo jeho části.

