POGODBA Št.
Pi Vibe, d. o. o., Vinarski trg 2, 2250 PTUJ,
ki ga zastopa direktor Matjaž Štumberger (v nadaljevanju ponudnik oglaševanja)
In
Samostojna oseba/Podjetje:
Naslov:
Poštna številka:
ID za DDV:
ki ga zastopa:

, Kraj:
, Zavezanec za DDV:

,
,
,
DA
NE
(obkroži),
(v nadaljevanju naročnik oglaševanja).

Skleneta

POGODBO O OGLAŠEVANJU
1. Člen
(Uvodne ugotovitve)
Stranki uvodoma ugotavljata, da ponudnik Podjetje Pi Vibe, d. o. o. upravlja spletno stran
www.pivibe.com, ki je namenjena povezovanju avtorjev digitalnih vsebin s potencialnimi kupci teh
vsebin in možnost oglaševanja fotografskih in podobnih grafičnih in z njimi povezanih produktov in
storitev.
Ta pogodba o oglaševanju skupaj s splošnimi pogoji ponudnika ureja sodelovanje med naročnikom in
ponudnikom storitev.
2. Člen
(Predmet pogodbe)
Ponudnik naročniku zagotavlja oglaševanje na svoji spletni strani www.pivibe.com, v obliki oglasa na
oglaševalski podstrani in razširjene predstavitvene strani z direktno povezavo na spletno stran,
Facebook stran in povezavo do elektronske pošte naročnika. Oglas je sestavljen tudi iz logotipa
podjetja ali predstavne slike oglasa, imena, naslova, telefonske številke in opisa dejavnosti
oglaševanega subjekta. Oglas je lahko geografsko umeščen na podlagi vpisanega naslova sedeža
podjetja ali poslovne enote, kar je tudi prikazano na zemljevidu in dostopno z iskalnikom po državi,
kraju ali dejavnosti.
Naročnik na spletni strani www.pivibe.com dostopa do orodja za oglaševanje in oblikovanje oglasa,
kjer se registrira kot oglaševalec na spletni strani, izpolni podatke potrebne za pogodbo o oglaševanju,
ter jo izpolnjeno in podpisano v fizični obliki pošlje na naslov Pi Vibe, d. o. o., Vinarski
trg 2, 2250 Ptuj, ali v digitalni obliki na elektronski naslov: info@pivibe.com.
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3. Člen
(Paket oglaševalskih storitev)
Obkroži eno
A) Naročnik se za storitev iz prejšnjega člena zaveže plačati mesečni znesek v višini
9,00 € + 22% DDV, v enkratnem BRUTO znesku skupaj 131,76 €, ob sklenitvi pogodbe za
obdobje enega leta od začetka veljavnosti te pogodbe.
B)

Naročnik se za storitev iz prejšnjega člena zaveže plačati mesečni znesek v višini
7,00 € + 22% DDV, v enkratnem BRUTO znesku skupaj 204,96 €, ob sklenitvi pogodbe za
obdobje dveh let od začetka veljavnosti te pogodbe.

C)

Naročnik se za storitev iz prejšnjega člena zaveže plačati mesečni znesek v višini
3,14 € + 22% DDV, v enkratnem BRUTO znesku skupaj 137,91 €, ob sklenitvi pogodbe za
obdobje treh let od začetka veljavnosti te pogodbe. Hkrati pa se naročnik zaveže strankam, ki
povedo, da so njegov oglas videle na spletni stani www.pivibe.com priznati 3,14% (vsaj 3%)
»Pi popust« pri vseh svojih izdelkih in storitvah. Oglasi naročnikov, ki nudijo »Pi popust« so
posebej izpostavljeni in opremljeni z oznako »Pi popust«. Stranka mora pred izdajo računa
zahtevati »Pi popust«.
4. Člen
(Pravice in obveznosti ponudnika)

Plačilo za storitve ponudnika se izvrši na transakcijski račun ponudnika št. SI56 6100 0000 9700 929,
odprt pri Delavska hranilnica d. d., SWIFT BIC KODA: HDELSI22; na podlagi izstavljenega računa, ki ga
naročnik oglaševalskega paketa prejme v digitalni obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel v
pogodbi in ob registraciji, kot oglaševalec na strani www.pivibe.com.
Ponudnik strankam spletne strani www.pivibe.com, ki sklenejo posel z naročnikom ne zaračunava
provizije za sklenjen posel.
Ponudnik objavi oglas na svoji spletni strani, ko je plačilo prejeto in oglas odobren s strani
administratorja strani.
5. Člen
(Pravice in obveznosti naročnika)
Stranke, ki na podlagi oglasa na spletni strani www.pivibe.com navežejo stik z naročnikom te storitve,
se z njim neposredno dogovarjajo o nakupu blaga in storitev, ki jih nudi naročnik.
Naročnik, ki ponuja storitve ali proizvode z vsako oddajo oglasa soglaša s Pogoji uporabe storitev
spletne strani www.pivibe.com. Ponudnik lahko vsako različico objavljenega oglasa hrani za dokazne
namene.
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Naročnik, ki se je zavezal nuditi »Pi popust« in ga po odobritvi oglasa stranki neupravičeno ne prizna,
se pisno opomni, po tretjem opominu se oglas trajno odstrani brez možnosti vračila plačila.
Ponudnik oglaševanja si pridržuje pravico, da zavrne ali izbriše oglas naročnika, če je neprimeren,
žaljiv, očitno lažen ali v kolikor se nanaša na konkurenčne storitve. Za odobritev oglasov se smiselno
uporabljajo pravila 18. do 23. člena Splošnih pogojev uporabe storitev www.pivibe.com.

6. Člen
(Omejitev odgovornosti)
Naročnik, ki oglašuje svoje storitve ali proizvode na spletni strani www.pivibe.com sam zagotavlja
pogoje za opravo oglaševanih storitev. Naročnike, ki svoje storitve ali proizvode oglašujejo na spletni
strani www.pivibe.com njihovi oglasi pravno zavezujejo.
Ponudnik ne odgovarja za morebitne pravne ali dejanske ovire, ki preprečuje izvršitev oglaševanih
storitev naročnikom tretjim osebam. Ponudnik storitev iz te pogodbe ne prevzema odgovornosti za
kršitve predpisov s strani oseb, ki so pogodbe sklenile na podlagi oglasa iz spletne strani
www.pivibe.com.
7. Člen
(Končne določbe)
Pogodba je sklenjena, ko je podpisana s strani obeh strank. Pogodba začne veljati, ko administrator
odobri objavo prvega oglasa.
Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali na miren način ter z uporabo mediacije, v
nasprotnem primeru določata kot krajevno pristojno sodišče na Ptuju.
Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
izvod.
Za naročnika oglaševanja
V/na:
Odgovorna oseba:

dne,

Ponudnik oglaševanja Pi Vibe, d. o. o.
Ptuj, dne
Direktor
Matjaž Štumberger

Žig in Podpis
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