KKS PTUJ, d.o.o., Slovenski trg 1, 2250 Ptuj, ki ga zastopa
direktor g. Gregor KOVAČEC, (v nadaljnjem besedilu: KKS
PTUJ, d.o.o.)

Sprememba na odjemnem mestu
Ponovni priklop na KKS
Novi priklop na KKS

Davčna številka: SI 38335964
Matična številka: 1882325000
TRR: IBAN SI56 0215 0025 4236 702

delovni nalog

in
(v nadaljnjem besedilu: naročnik),

priimek in ime / naziv podjetja

naslov

V primeru, da je naročnik pravna oseba:

številka in ime pošte

priimek in ime zastopnika pravne osebe

davčna številka

matična številka

kontaktni telefon

TRR

skleneta naslednjo

POGODBO O NAROČNIŠKEM RAZMERJU ZA KABELSKO DISTRIBUCIJSKE STORITVE
ŠT.
PREDMET POGODBE

/ 2016
1. člen

Predmet te pogodbe je sklenitev naročniškega razmerja za kabelsko distribucijske storitve med KKS PTUJ, d.o.o.
in naročnikom, ki zajema tudi izgradnjo priključne točke kabelsko komunikacijskega sistema (v nadaljevanju: KKS
priključek) v zaključni omarici na objektu naročnika.
Naročnik lahko pri KKS PTUJ, d.o.o. naroči tudi izgradnjo internega razvoda v objektu uporabnika od KKS priključka do
uporabniškega RTV priključka, na katerega se vključuje terminalske naprave naročnika, kar pa ni predmet te pogodbe.
Naročnik ima pravico priključek uporabljati le za lastne potrebe in lahko na en priključek največ tri televizijske in radijske
sprejemnike. V kolikor bi naročnik želel priključiti več sprejemnikov je o tem dolžan obvestiti KKS PTUJ, d.o.o., da opravi
strokovne meritve signala.
PRIKLJUČNINA

2. člen

Naročnik je dolžan poravnati stroške izvedbe priklopa po izdanem računu. Naročnik bo račun za priključnino, ki jo bo v
skladu s to pogodbo izstavil KKS PTUJ, d.o.o. plačal v roku 10 dni po izstavitvi.
MESEČNA NAROČNINA

3. člen

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu redno mesečno plačeval naročnino (vzdrževanje, upravljanje in pristojbine).
Mesečna naročnina je določena s Cenikom storitev KKS PTUJ, d.o.o. in se lahko spremeni skladno s spremembo tega
cenika.
Naročnik bo plačeval naročnino na podlagi izstavljenih računov v roku 10 dni po izstavitvi. V primeru neplačevanja ali
zamujanja plačil ima KKS PTUJ, d.o.o. pravico naročniku, po predhodnem pisnem obvestilu, začasno odklopiti signal in
ga obremeniti za vse v zvezi s tem nastalimi stroški. Mesečna naročnina se prične obračunavati z dnem vključitve v KKS.
Mesečna naročnina RTV Slovenije ni predmet te pogodbe in ni vračunana v mesečno naročnino KKS.
4. člen
KKS PTUJ, d.o.o. bo naročniku pošiljal račune KKS storitev in ostala sporočila na naslov, ki ga navede naročnik (vpiše se
priimek in ime ter točen naslov naročnika):
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5. člen
KKS PTUJ, d.o.o. se obvezuje, da bo zgradil KKS priključek iz 1. člena te pogodbe v roku 30 dni od datuma podpisa te
pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA
6. člen
Poleg priklopa na kabelski sistem je predmet te pogodbe tudi vzdrževanje in redno servisiranje kabelskega priključka.
KKS PTUJ, d.o.o., oziroma od njega pooblaščen izvajalec, bo po priklopu skrbel za redno vzdrževanje antenskih naprav,
sprejemne postaje in kabelskega razvoda (do priključnega mesta).
Naročnik bo KKS PTUJ, d.o.o., oziroma od njega pooblaščenemu izvajalcu, dovolil poznejše vzdrževanje omrežja ter
dostop do napeljave (priključno mesto, dovodni kabel), ki se nahaja na njegovih parcelah in/ali v njegovih prostorih zaradi
vzdrževalnih del.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
KKS PTUJ, d.o.o. zagotavlja naročniku po tej pogodbi možnost sprejema vseh televizijskih in radijskih programov, ki
jih prenaša. Stroški naročnikovih sprejemnih naprav in dodatne opreme za sprejem programov bremenijo naročnika.
KKS PTUJ, d.o.o. zagotavlja naročniku, da bo kvaliteta signala na priključnem mestu ustrezala zakonsko predpisanim
normativom. Prav tako zagotavlja, da ima vzdrževanje organizirano skladno z določili Pravilnika o opravljanju tržnih
telekomunikacijskih storitev.
8. člen
S podpisom te pogodbe naročnik potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji za opravljajnje telekomunikacijskih storitev
kabelsko komunikacijskih sistemov KKS PTUJ, d.o.o. in se z njimi v celoti strinja.
9. člen
Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank. Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih
prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. Naročnik mora vrniti podpisani izvod pogodbe v 8. (osmih) dneh od
prejema. V nasprotnem primeru bo KKS PTUJ, d.o.o. štel, da je naročnik vlogo za priključek umaknil.
10. člen
KKS PTUJ, d.o.o. ima v primeru neizpolnjevanja obveznosti naročnika, dogovorjenih s to pogodbo, pravico izključiti
naročnika iz KKS, po predhodnem pisnem obvestilu.
11. člen
Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe z enomesečnim
odpovednim rokom, ki teče od prvega dne, ko je drugi stranki vročena pisna odpoved.
12. člen
Vse spore, ki bi nastali iz te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno, v nasprotnem primeru jih rešuje krajevno
pristojno sodišče.

Naročnik:

KKS Ptuj:

kraj in datum

kraj in datum

podpis naročnika in žig (za pravne osebe je žig obvezen)
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