POGODBA O NAROČNIŠTVU
NA PORTAL FinD-INFO
sklenjena med
IUS SOFTWARE, pravne in poslovne informacije d.o.o. Ljubljana,
Tivolska 50, 1000 Ljubljana, ID št. za DDV: SI27683893,
ki jo zastopa mag. Tomaž Iskra, direktor;
v nadaljevanju: nosilec
in
Firma ali ime:

ID za DDV/DŠ:

Naslov:

Tel. in Fax:

Pošta:

Datum začetka naročništva:

e-pošta:

Datum prenehanja naročništva:

Število gesel:

v nadaljevanju: naročnik

Predmet pogodbe
1. člen
(1) Predmet pogodbe o naročništvu na portal FinD-INFO (v nadaljevanju: pogodba) je sklenitev
naročniškega razmerja (v nadaljevanju: naročništvo) za uporabo portala FinD-INFO.
(2) Podrobna opredelitev naročništva, vsebin ter obsega, do katerega dostopa naročnik, je določena v
Splošnih pogojih uporabe portalov IUS-INFO in FinD-INFO (v nadaljevanju: splošni pogoji) in ceniku, ki sta
sestavni del te pogodbe. Splošni pogoji in cenik so objavljeni na naročniških straneh portala FinD-INFO:
•
•

splošni pogoji - http://www.findinfo.si/Splosni_pogoji_uporabe
cenik - http://www.findinfo.si/Cenik

(3) Naročnik s podpisom pogodbe izjavlja, da je z vsebino splošnih pogojev in cenika v celoti seznanjen.

Naročnina
2. člen
(1) Ob sklenitvi pogodbe je naročnik dolžan nosilcu plačati pristopnino.
(2) Za uporabo portala na podlagi te pogodbe je dolžan naročnik plačevati:
- naročnino in
- morebitno uporabo nad dogovorjenim obsegom,
vse na podlagi računov, ki mu jih bo izstavljal nosilec in ki zapadejo v plačilo v roku __ dni od dneva izdaje
računa.
(3) Način obračunavanja naročnine, višina pristopnine, mesečna naročnina in morebitna uporaba nad
obsegom točk, ki je vključen v naročnino, so določeni s splošnimi pogoji in cenikom.
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Začetek in prenehanje naročništva
3. člen
Za prvi dan naročništva se šteje dan, ki je kot »Datum začetka naročništva« določen v uvodu te pogodbe,
če so izpolnjeni pogoji za nastanek naročništva, opredeljeni v splošnih pogojih.
4. člen
(1) Naročništvo na podlagi te pogodbe se sklepa za nedoločen čas.
(2) Vsaka pogodbena stranka lahko naročništvo odpove v skladu s splošnimi pogoji.

Končne določbe
5. člen
(1) O morebitnih spremembah te pogodbe se dogovorita pogodbeni stranki z aneksom v pisni obliki.
(2) Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev ali cenika veljajo in zavezujejo pogodbeni stranki skladno z
določbami splošnih pogojev.
6. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, če pa
dogovor ne bo mogoč, je za odločitev o zadevi pristojno sodišče v Ljubljani.
7. člen
(1) Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
(2) Pogodba je sklenjena je v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

V / Na __________________________

V Ljubljani,________________

Naročnik:

Nosilec:
IUS SOFTWARE d.o.o. Ljubljana
mag. Tomaž Iskra
direktor

Priloge:
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- cenik
- splošni pogoji uporabe portalov IUS-INFO in FinD-INFO
- obrazec s podatki o skrbniku in uporabnikih portala FinD-INFO
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