ARBOR TRADE d.o.o.
- opći uvjeti poslovanja Opći uvjeti poslovanja o najmu reklamnih površina tvrtke «ARBOR TRADE» d.o.o. iz
Splita vrijede za sve ugovore, osim ako su oni u samom ugovoru drugačije naznačeni. Opći
uvjeti poslovanja vrijede od 01.12.2007.godine.
Članak 1.
Narudžbe zakupa vrše se u pisanom obliku, sa točnim podacima naručitelja i vrsti usluge koja
se naručuje. Narudžbe se primaju najkasnije 40 dana prije početka promidžbene akcije. Sve
promjene i nadopune moraju se dostaviti u pisanom obliku.
Tvrtka ARBOR TRADE obvezuje se u roku od sedam (7) dana pismeno potvrditi narudžbu.
Pismenom potvrdom Naručitelju ARBOR TRADE završava usuglašavanje i potvrđuje
postupak narudžbe reklamne akcije.
Članak 2.
Narudžbe zakupa reklamnog prostora mogu se otkazati bez troškova Naručitelja, najkasnije
30 dana prije početka oglašavanja, a Naručitelj je suglasan da mu se u slučaju kasnijeg
otkazivanja zaračuna:
- 25% cijene ugovorene vrijednosti, ukoliko se otkaže 21 dan prije početka
promidžbene akcije
- 50% cijene ugovorene vrijednosti, ukoliko se otkaže 14 dana prije početka
promidžbene akcije
- 75% cijene ugovorene vrijednosti, ukoliko se otkaže 7 dana prije početka
promidžbene akcije
Članak 3.
Cjenik zakupa reklamnih površina sastavni je dio općih uvjeta i cijene zakupa vrijede od
01.02.2008.godine. Cijene su izražene u EUR i obračunavaju se po srednjem tečaju HNB na
dan plaćanja.
Opći uvjeti poslovanja određuju avansno plaćanje zakupa reklamnih površina, osim u slučaju
drugačijih međusobnih ugovornih odredbi.
Članak 4.
Reklamne kampanje započinju prema unaprijed usuglašenim terminima narudžbe reklamne
akcije sukladno Članku 1.
Naručitelj se obvezuje dostaviti reklamne plakate najkasnije 7 dana prije početka reklamne
kampanje. Naručitelj je dužan osigurati i zamjenske plakate za slučaj da dođe do oštećenja
prouzrokovanog višom silom. Naknadne troškove popravaka i lijepljenja tvrtka ARBOR
TRADE neće zaračunavati. Ukoliko naručitelj kasni sa isporukom reklamnih plakata, gubi
pravo žalbe na kašnjenje lijepljenja plakata, a troškove oglašavanja snosi u cijelosti.
ARBOR TRADE se obvezuje zalijepiti reklamne plakate, najkasnije, u roku od 72 sata od
početka reklamne kampanje. U slučaju da kašnjenje nije prouzrokovano višom silom, lošim
vremenskim i drugim uvjetima, naručitelj ima pravo na odštetu, maksimalno, u visini
jednomjesečnog najma za predmetnu površinu.
Članak 5.
Naručitelj preuzima punu odgovornost za sadržaj plakata te, u slučaju ikakvog spora,
direktno snosi sve eventualne posljedice prouzrokovane istim.

ARBOR TRADE zadržava pravo odbiti Naručitelja, bez obrazloženja, najkasnije 24 sata
nakon primitka sadržaja reklamnih plakata, naravno, uz povrat uplaćenog predujma
Naručitelju.
Članak 6.
ARBOR TRADE ne preuzima odgovornost spram Naručitelja ako je došlo do uklanjanja
reklamnog panoa od strane nadležnih organa i vlasti, vlasnika zemljišta ili više sile koja bi
onemogućila raspolaganje tvrtci ARBOR TRADE ugovorenim površinama.
Ugovor za tu lokaciju smatra se ništavnim i Naručitelj ima pravo samo na povrat eventualno
uplaćenog predujma.
Članak 7.
Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom potvrde narudžbe Naručitelju.
U Splitu, 01.12.2007.

