Splošni poslovni pogoji
za pripravo objave oglasa
1. člen
To naročilo se nanaša na izdajo Telefonskega
imenika Slovenije (v nadaljevanju TIS) oz. na
poslovni imenik bizi.si, katerih založnik je
podjetje TSmedia, d.o.o. (v nadaljevanju
založnik).
2. člen
Če TIS iz določenega vzroka ne izide, bo
založnik naročniku oglasnega prostora povrnil
vse že vplačane zneske brez obresti. S tem
prenehajo vse obveznosti založnika do
naročnika.
3. člen
Določila glede mesta objave so pogojena in
odvisna od možnosti preloma besedila.
Sprememba mesta oglasa ne vpliva na
veljavnost naročila.
4. člen
Naročnik mora založnika o spremembi
podatkov iz naročila obvestiti najkasneje v
osmih (8) dneh od datuma spremembe, in
sicer priporočeno po pošti ali po faksu
01/5008575. Sprememba bo upoštevana, če
bo javljena pred zaključkom redakcije.
5. člen
Za vsebino oglasa in pravne posledice, ki bi
morebiti izhajale iz objave, odgovarja izključno
naročnik.
6. člen
Naročnik prejme Poizkusni odtis z izgledom
oglasa, katerega pravilnost potrdi ali sporoči
popravke v predvidenem roku, navedenem na
Poizkusnem odtisu oziroma najmanj 15 dni do
zaključka redakcije za naročeno izdajo.
Naročnik je upravičen do dveh brezplačnih
popravkov pri pripravi oglasa. Vsak nadaljnji
popravek se mu zaračuna v vrednosti 10%
posameznega oglasa. Založnik si pridržuje
pravico, da pride do manjših odmikov v barvi
pri izdelavi in objavi oglasnega sporočila, kar
ni razlog za uveljavljanje odškodnine ali vračilo
kupnine.
7. člen
Naročnik lahko odstopiti od naročila v roku
petnajst (15) dni od sklenitve naročila, in sicer
brez obveznosti do založnika. Za morebitne
kasnejše odstope od naročila lahko založnik
zaračuna naročniku 30% vrednosti naročila za
kritje stroškov priprave oglasa.

8. člen
Založnik si bo prizadeval kar najbolj
natančno izpolniti naročilo. V kolikor v
naročilu dogovorjeno besedilo ni pravilno
objavljeno, vrne založnik vplačani znesek
brez obresti, skladen s sorazmerjem
napake, ki je nastala, in razen vračila
kupnine ni dolžan upoštevati morebitnih
drugih zahtev.
9. člen
Založnik bo upošteval pisne reklamacije, ki
jih bo naročnik vložil v roku 30 dni od izida
TIS. Reklamacij zaradi nebistvenih napak
ali napak v brezplačno objavljenih
podatkih, založnik ne bo upošteval.
10. člen
Rok plačila naročenega oglasa je 10 dni od
datuma izstavitve računa, in sicer pred
zaključkom
redakcije
oziroma
v
dogovorjenem roku. V primeru naročnikove
zamude plačila, lahko založnik izstavi
račun z zamudnimi obrestmi v skladu z
Zakonom o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti. Založnik ima pravico
kadarkoli brez posledic odstopiti od
izpolnitve naročila, če stranka iz kakršnega
koli razloga zamuja s plačilom.
11. člen
Morebitni spor bosta stranki skušali rešiti
sporazumno, v nasprotnem primeru bo
spor reševalo stvarno pristojno sodišče.
12. člen
Naročnik s podpisom naročilnice oz. prilog
k naročilnici dovoljuje objavo navedenih
podatkov za objavo v vseh različicah TIS, v
poslovnem imeniku bizi.si in v ostalih
imenikih založnika. Naročnik lahko to
privolitev kadarkoli pisno prekliče. V
primeru preklica, so TSmedia, d.o.o. oz.
njegovi pravni nasledniki, dolžni najkasneje
v roku 15-ih dni poskrbeti, da podatki ne
bodo več objavljeni v tistih verzijah TIS ali
bizi.si, kjer se baza podatkov vsaj
tedensko osvežuje.
13. člen
Naročnik je s temi splošnimi pogoji
seznanjen in jih s podpisom naročila
brezpogojno sprejema.
14. člen
Ti splošni pogoji so začeli veljati z dnem
8. 11. 2011.

