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 Multimedia.d.o.o.,  
Mlinska cesta 1A, SI-2251Ptuj, tel. 0590 77 777, fax 0590 77 779 
http://wifipoint.net  e-mail: pogodbe@wifipoint.net  

NAROČNIŠKA POGODBA za uporabo WiFIPoint.net za pravne osebe in podjetnike 
(v nadaljevanju: naročniška pogodba), ki jo sklepata:  
Multimedia d.o.o., Mlinska cesta 1A, SI-2251 Ptuj (v nadaljevanju: Multimedia)  in naročnik (v nadaljevanju: 
naročnik in skupaj z WiFiPointom tudi: pogodbeni stranki), kot sledi: 

avne osebe) (ulica, pošta in poštna številka):    

  Razčlenjeni račun 

  eRačun v spletno banko: TRR:  

   6.   

 vne osebe) (ulica, pošta in poštna številka)*:   

  Firma družbe oz. podjetnika: 

Davčna številka družbe:  
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OPOMBE 

UVOD 
1. Pogodbeni namen pogodbenih strank po tej Naročniški pogodbi je, da Multimedia  naročniku odplačno zagotavlja elektronske komunikacijske storitve

opredeljene v tej Naročniški pogodbi – vse v skladu s to Naročniško pogodbo. 

PREDMET IN CENA 
2. Multimedia  za Naročnika oz. za Uporabnika izvaja elektronske komunikacijske storitve opredeljene v tej Naročniški pogodbi: (i) v skladu z vsakokratno veljavnimi 

Splošnimi pogoji za pravne osebe in podjetnike – splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike veljavni ob 
sklenitvi te naročniške pogodbe so priloga te naročniške pogodbe in (ii) v skladu z vsakokratno veljavno vsebino ostalih prilog – ostale priloge veljavne ob 
sklenitvi te naročniške pogodbe so priloga te naročniške pogodbe – vse v skladu s to naročniško pogodbo.  

3. Račune za  storitve opravljene po tej naročniški pogodbi je naročnik dolžan plačevati Multimedii  v skladu z izstavljenimi računi.

PRAVICE IN OBVEZNOSTINOSTI 
4. Poleg vsebine po  tej naročniški pogodbi, pravice in obveznosti pogodbenih strank določajo tudi priloge, ki so neločljivi sestavni del te naročniške pogodbe in 

se šteje, da ta naročniška pogodba in priloge veljajo in pogodbeni stranki zavezujejo skupaj, kot enovita in celovita pogodbena vsebina oz. listina. 
5. V primeru neskladja med vsebino te naročniške pogodbe in vsebino prilog, velja ta naročniška pogodba – priloge pa v primeru tega neskladja veljajo smiselno, 

ob upoštevanju določil te Naročniške pogodbe. 

VELjAVNOST 

6. Predmetna Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas, vendar ne dalj kot za obdobje v katerem Multimedia, v skladu z Veljavnimi predpisi, sme
opravljati storitve, ki so predmet te pogodbe. 

7. Ne glede na ostala določila te naročniške pogodbe, ta naročniška pogodba preneha veljati zaradi razlogov, na način, takrat in s posledicami, kot to določajo:
a  vsakokratno veljavni Splošni pogoji za pravne osebe in podjetnike ali  
b neposredno veljavni predpisi. 

KONČNE DOLOČBE 
8. S sklenitvijo te Naročniške pogodbe naročnik med ostalim potrjuje:

- da ga je Multimedial izrecno opozorila na celotno besedilo pogodbenih pogojev po tej naročniški pogodbi, vključno s prilogami, in da mu je bilo celotno 
besedilo pogodbenih pogojev, vključno s prilogami, dostopno brez težav in da je bil torej s celotnim besedilom pogodbenih pogojev, vključno s prilogami, v 
celoti in popolno seznanjen  

- da je seznanjen s pokritostjo področja Republike Slovenije z WiFiPoint omrežjem 
-  Predmetna naročniška pogodba je sklenjena in velja, ko jo pogodbeni stranki podpišeta. Podpisniki te naročniške pogodbe s podpisom te naročniške pogodbe 
v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke tudi potrjujejo (izjavljajo), da so neomejeno pooblaščeni za podpis (sklenitev) te naročniške pogodbe in za 

 Basic Kos 

  Aplus9 Kos 

  APlusQ2 
Kos 

  Cenik (dostopen tudi wifipoint.net) 

  druge Priloge (če obstojijo):   

Vezava na dve leti. Zagotovljen poust v višini 50% na paket Poslovni.
Cena paketa brez DDV znaša tako 20,00EUR/mesec.

WPP/1 
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prevzem vseh pravnih posledic tega podpisa (sklenitve) naročniške pogodbe v imenu in za račun tiste pogodbene stranke, v imenu in za račun katere to 
naročniško pogodbo podpisujejo (sklepajo). 

9. Naročniško pogodbo oz. storitve opredeljene v tej naročniški pogodbi bo Multimedia  začela izvajati čim prej po sklenitvi te naročniške pogodbe in najkasneje
v roku 3 dni od dneva sklenitve te naročniške pogodbe. 

10. Spremembe oz. dopolnitve te naročniške pogodbe bodo veljavne le, če jih bosta pogodbeni stranki sklenili v enaki obliki, kot je sklenjena ta naročniška
pogodba. 

11. Predmetna naročniška pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih Multimedia prejme dva, Naročnik pa enega.

Kraj podpisa:  
        

Datum podpisa:  

Multimedia d.o.o. NAROČNIK 

zanj (ime in priimek):   

Šifra prodajnega mesta: 

PODATKI O POSREDNIKU: 
Spodaj podpisani posrednik potrjujem in zagotavljam, da so vsi podatki, navedeni v Naročniški pogodbi, točni in popolni. 

Posrednik:     Datum:     Podpis:  

zanj (ime in priimek):   
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