Zveza potrošnikov Slovenije-društvo, Frankopanska 5, SI-1000 Ljubljana,
ID za DDV: SI 48376078, ki jo zastopa sekretar Metod Babnik,
(v nadaljevanju ZPS)
in
Naziv in naslov podjetja:………………………………………………………………………
ID za DDV: ……………………ki jo zastopa ……………………………………………….. ,
(v nadaljevanju uporabnik)
skleneta
Pogodbo o uporabi znaka ZPStest
1.člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata obojestranski interes, da uporabnik pri označevanju
svojih izdelkov, ki so bili ocenjeni na testu, izvedenem v neodvisnem inštitutu v Sloveniji ali
v Evropski uniji po pravilih neodvisnega primerjalnega testiranja, uporablja znak ZPStest.
2.člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo uporabnik znak uporabljal samo na način in pod
pogoji, ki so določeni v Splošnih pravilih in pogojih uporabe znaka ZPStest, ki so sestavni del
te pogodbe.
3.člen
Uporabnik znaka s podpisom te pogodbe naroča pripravo znaka ZPStest za svoj izdelek:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(znamka, model, tip izdelka oziroma opis izdelka)

4.člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo znak ZPStest vseboval podatke v skladu s splošnimi
pravili in pogoji uporabe znaka ZPStest.
ZPS se zaveže pripraviti znak ZPStest najkasneje v……dneh od sklenitve pogodbe.

5.člen
Uporabnik se zaveže za uporabo znaka ZPStest plačati …….. EUR (DDV ni vključen).
Pravočasno plačilo je pogoj za uporabo znaka ZPStest.
Če uporabnik znak uporablja v nasprotju s pogodbo ali s Splošnimi pravili in pogoji uporabe
znaka ZPStest, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10-kratnika cene za uporabo znaka
ZPStest, določene v tem členu pogodbe.
6.člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da uporabnik lahko uporablja znak ZPStest do …………...
Pravica do uporabe znaka ZPStest se lahko podaljša za enako obdobje s plačilom znižanega
zneska, če so za nadaljnjo uporabo izpolnjeni pogoji iz Splošnih pravil in pogojev uporabe
znaka ZPStest in če pogodbeni stranki skleneta dodatek k tej pogodbi.
7.člen
Uporabnik znaka izrecno dovoljuje, da ZPS lahko pridobi od njegovih poslovnih partnerjev
podatke, ki so potrebni za ugotavljanje uporabe znaka skladno s to pogodbo.
8.člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno in na miren
način, če pa spor ne bo možno rešiti na tak način, se dogovorita za krajevno pristojnost
sodišča v Ljubljani.
9.člen
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en izvod.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Ljubljana, ………………..

Ljubljana,

ZPS:

Uporabnik:

