Pravidla a podmínky pro osobní zakázky
Tato pravidla a podmínky se vztahují k osobní objednávce. V případě zájmu o zakázku
komerčního rázu mě prosím kontaktujte. Objednáním obrázku souhlasíte s těmito pravidly.

Přijetí a vyhotovení zakázky
•
•
•
•
•
•
•

Vyhrazuji si právo odmítnout přijetí zakázky bez udání důvodu. Příklady toho, co nepřijmu, je
v kategorii FAQ.
Pro objednávku 18+ obsahu musíte být zletilí a účtuji si menší globální poplatek.
V případě neposkytnutí referenčních obrázků postav (např. jen slovní popis) si účtuji poplatek
(viz poplatky). Neplatí v případě zakázky vytvoření refsheetu.
Zakázka může být vyhotovena kdykoliv v časovém rozpětí od prvního dne zadání do 6
měsíců ode dne zadání.
Pořadí vyhotovování zakázek si určuji podle svých časových možností, ne vždy se vyhotovení
řídí podle skutečného pořadí objednávek.
V případě potřeby dokončit práci do určitého data bude připočten menší poplatek za
prioritizování.
Není-li kupcem požádáno o ponechání díla v soukromí/zveřejnění až v určitý den, bude
obrázek zveřejněn.

Úpravy díla
•
•
•

Úprava díla je možná pouze ve fázi skici, rozmyslete si prosím přesně, co na obrázku chcete.
První modiﬁkace je zdarma. První modiﬁkací se rozumí soubor (i více) úprav odeslaných v
jedné zprávě. Dodatečné úpravy zprávy jsou považovány za zpoplatněnou modiﬁkaci.
Každá další vyžádaná modiﬁkace je zpoplatněna - viz poplatky.

Platba
•
•
•

Ceník je uveden v Eurech (EUR).
Vystavení faktury za zakázku probíhá po mém oznámení o úmyslu zahájit práci; práce je
zahájena po připsání peněz, není-li z mé strany určeno jinak.
Platba je možná v Eurech na Paypal nebo v České koruně na bankovní účet (Air bank) po
převodu do Českých korun dle aktuálního kurzu ČNB.

Zrušení zakázky a vrácení peněz
•
•
•
•

Nezaplacenou zakázku lze kdykoliv stornovat.
Je-li zaplacená zakázka zrušena před započetím práce, bude vrácena plná částka.
Je-li zaplacená zakázka zrušena po započetí práce, vyhrazuji si právo stanovit výši vráceného
obnosu.
Vyhrazuji si právo kdykoliv zakázku zrušit, především pak z důvodů nekomunikace ze strany
kupce nebo jiného nevhodného chování.

Práva
•

Vyhrazuji si ponechání všech práv k dílu.

•
•

1
2

Zákazník nemá právo jakkoliv nakládat s nezaplaceným dílem.
Zákazník nabývá po zaplacení díla (dále Kupec) práva podle licence CC-BY-NC-ND
(viz níže):
- Kupec má právo zaplacené dílo používat pro svojí osobní potřebu1
- Kupce má právo šířit2 dílo za podmínek ponechání viditelného creditu na díle (podpis, link
atd.) a dodatetečného připsání autorství s odkazem na můj web junisek.com
- Kupec nemá právo dílo jakkoliv modiﬁkovat (odstraňovat můj credit apod.) a dále ho šířit.
- Kupec nemá právo užívat dílo komerčně, čili prodávat ho dál či se s jeho pomocí jinak
obohacovt.

osobní potřebou se rozumí používání části obrázku jako ikona, tapeta apod.
šířením se rozumí zveřejňování

FAQ
•

Co nenakreslím?
Násilí, extrémní úchylky, motivy chráněné autorskými právy

Poplatky
Prioritizace zakázky

25% z ceny zakázky

Druhá a další vyžádaná modiﬁkace ve fázi
sketche

2€

Neposkytnutí referenčních obrázků postav

5€

NSFW obsah

10 €

