SPLOŠNI POGOJI SPOTNET d.o.o.
Sodelovanje med naročnikom in oblikovalskim podjetjem Spotnet d.o.o.
opredeljujejo splošni pogoji. Splošni pogoji so javno objavljeni tako v naših
poslovnih prostorih, kot na naši spletni strani spotnet.si/splosni-pogoji
Sodelovanje poteka tako, da naše podjetje na osnovi naročnikovih
izhodišč pripravi ponudbo. Ob potrditvi ponudbe se izvajalec in naročnik
sporazumeta, da sprejemata splošne pogoje.

Ponudba in plačilni pogoji
V ponudbi so specificirana in cenovno opredeljena vsa opravila ter
pogodbeni roki, ki so potrebni za izvedbo projekta. Cena posameznih
postavk ponudbe velja samo v primeru sprejema celotne ponudbe. Za dela,
ki niso navedena, a jih naročnik naroči in potrdi naknadno, izvajalec dodatno
zaračuna. Veljavnost ponudbe je osem dni od izdaje ponudbe, ponudba se
potrdi z 20 % avansnim plačilom.
Naročnik bo v dogovorjenem roku plačal vse naročene storitve in zunanje
izvajalce, kot je bilo dogovorjeno med strankama in s tem preprečil, da bi
naše podjetje postalo upnik storitev zunanjih izvajalcev. V primeru zamude
s plačilom bo naše podjetje naročniku zaračunalo zakonsko določene
zamudne obresti. Pri zamudi s plačilom ima izvajalec PRAVICO zaustaviti vsa
dela, do polnega poplačila skladno s pogodbo ali fakturo

Spotnet d.o.o.
Naše oblikovalsko podjetje bo kakovostno vodilo zasnovo, pripravo in
izvedbo dogovorjenega projekta v skladu s ponudbo. Z naročnikovimi
podatki bomo ravnali kot s poslovno skrivnostjo. Podjetje bo delovalo v
interesu naročnika po svojih najboljših zmožnostih in v skladu z ustreznostjo
in kvaliteto oblikovalskih izdelkov. Podjetje se mora držati postavljenih in
dogovorjenih rokov. V primeru sprememb s strani naročnika lahko podjetje
podaljša rok izvedbe toliko, kolikor je potrebno, da izvrši željene spremembe.
Kakršnekoli spremembe že dogovorjenega dela so veljavne le če so zapisne
v obliki pisnega aneksa k pogodbi o sodelovanju, ali pisno potrjene s strani
izvajalca. Podjetje je odgovorno za ujemanje komunikacijskih sporočil z
naročnikovimi željami in naročnikovo celostno podobo.

Naročnik
Naročnik bo izpolnil brief, po pisni potrditvi ponudbe pa predal vse podatke,
ki jih naše podjetje potrebuje za izvedbo naročenega projekta. Naročnik
mora pravi čas agenciji zagotoviti točne in natančne informacije, vse
potrebne materiale, ki so potrebni za izvedbo projekta.
Po predstavitvi osnutka je naročnik dolžan v roku 3 dni podati pisne
pripombe in predloge, oblikovalsko podjetje pa jih je dolžno upoštvati. V
kolikor naročnik ne poda svojih korektur, se šteje, da je predlog sprejet. V
kolikor se stranki izjemoma in pisno dogovorita za daljši rok, le-ta ne sme
biti daljši od 14 dni.

ne ustreza v ponudbi dogovorjenim specifikacijam, se pogodba razveže,
ter v kolikor naše podjetje ugotovi, da bi naročnikove spremembe pomenile
bistveno poslabšanje kakovosti projekta, lahko od njega odstopi. V obeh
primerih plačani avans ostane podjetju kot nadomestilo za vloženo delo in
podjetje ostaja izključni lastnik materialnih avtorskih pravic predlaganih
konceptov, idej, tekstov, sloganov in drugih oblikovalskih rešitev.
Naročnik nima nobene pravice do uporabe, predelave ali izpeljave iz njih
in ne bo uporabil naših predlogov, rešitev ali delov rešitev nobeni drugi
komunikacijski aktivnosti.
S potrditvijo vsebine posameznega projekta prevzame naročnik vso
odgovornost za resničnost in točnost navedb v vsebinah posameznih
izdelkov.
V primeru, da naročnik spremeni prvoten koncept, naše podjetje naročniku
zaračuna za že opravljeno delo in delo, ki bi nastalo z novim konceptom.
V primeru večjih sprememb ali prekinitev izvajanja potrjenega naročila
mora naročnik povrniti podjetju vse nastale stroške in 50 % oblikovalskega
honorarja ter 50 % celotnega zneska kreativne ideje.
Naročnik se obvezuje, da bo kril vse dodatne stroške oblikovalskega dela, ki
bi nastali zaradi sprememb naročnikovih navodil, želja, napačnih informacij.
Naročnik se z pogodbo obvezuje, da bo komuniciral z našimi zunanjimi
izvajalci le preko našega podjetja. Naročnik lahko neposredno komunicira
in naroča storitve pri naših podizvajalcih le ob predhodni pisni odobritvi.

Avtorske pravice
Konceptualni in konkretni predlogi so do odkupa – celotnega plačila –
avtorskih pravic moralna in materialna last podjetja Spotnet d.o.o.. Delna
ali celotna uporaba le the je dovoljena le z našim soglasjem. Naročnik in
Spotnet d.o.o. se izrecno dogovorita, da se materialna avtorska pravica za
izdelek prenese šele s plačilom celotnega zneska. Tudi po prenosu materialne
avtorske pravice velja, da je izdelek, avtorsko delo izvajalca in naročnik ne
sme brez pisnega soglasja izvajalca nikakor posegati, prirejati ali drugače
spreminjati našega izdelka.
Za vsa opravljena dela po tej pogodbi velja zakon o avtorskih in sorodnih
pravicah. S plačilom honorarja, naročnik odkupi vse materialne avtorske
pravice brez časovnih in geografskih omejitev, razen v primeru, ko gre za
pravice do uporabe slik iz slikovnih arhivov, kar stranki urejata drugače.
Moralne pravice so last avtorjev in so neodtuljive.

Reševanje nesporazumov
Spotnet d.o.o. in naročnik se trudita nesporazume reševati sporazumno, v
kolikor to ne bi bilo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.
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