Številka pogodbe (izpolni Datalab):

Datalab SI d.o.o.
Koprska 98
1000 Ljubljana
www.datalab.si

_________________________________________________

Pogodba za izvajanje storitev elektronskega poslovanja
V skladu s splošnimi pogoji za uporabo elektronskih storitev posredovanja in hranjenja posredovanih dokumentov, ki so
navedeni na http://www.datalab.si/eracun/cene.

Sklenjena med:
Datalab SI d.o.o., Koprska 98, 1000 Ljubljana, DŠ: SI 99654717, ki ga zastopa g. Andrej Brlečič , kot
PONUDNIKOM
Ter
Podjetje:____________________________ , davčna številka: _____________________ ,
Pošta: _______________________ , Kraj: ______________________________________________ ,
Naslov: ______________________________________ , ki ga zastopa _______________________ ,
kot NAROČNIKOM
Za storitve elektronskega poslovanja sklepam paket (obkljukajte):
□ eRačun 36

□ eRačun 100

□ eRačun Light

za podjetje*: _______________________________,

□ eRačun Pro

□ eRačun Enterprise

davčna številka*: ____________________

kot UPORABNIK.
* Podjetje in davčno številko se izpolni v primeru, ko NAROČNIK kot pooblaščenec sklepa paket za drugo
podjetje (UPORABNIKA), ki ni lastnik PANTHEON licenc. S tem hkrati izjavljate, da imate kot pooblaščenec
ustrezna soglasja od UPORABNIKA.
Poleg ustreznega letnega / mesečnega zneska, glede na izbran paket se podpisnik zaveže poravnati tudi
dodatek: morebitni presežek poslanih dokumentov, cene medmrežnih storitev (v primeru, ko dokumenti ne
bodo poslani znotraj ZZI in UJP omrežja) ter dodatek za večja sporočila nad 500KB. Cene in pogoji so navedene
na http://www.datalab.si/eracun/cene/. NAROČNIK soglaša, da bo za to storitev prejel elektronski račun.
Paket lahko poljubno zamenjate in sicer preko DATALAB-ovih uporabniških strani https://usersite.datalab.eu/ v
meniju »Moji podatki -> eRačun«. Vse informacije o menjavi paketov se nahajajo na:
http://www.datalab.si/eracun/cene/menjava-paketov/.
Podrobne informacije o eRačunih so navedene na www.datalab.si/eracun. Za dodatne informacije nas lahko
pokličete na 01 25 28 950 ali pošljete sporočilo na prodaja@datalab.si.
NAROČNIK izjavlja, da so vsi podatki, ki so nevedeni v tej pogodbi resnični, točni in popolni.

Za PONUDNIKA

Za NAROČNIKA

V: Ljubljani

V: _____________________________________
Dne: Mesečni paket velja z dnem prvega poslanega

Dne:
Ime in priimek:
Podpis:___________________________
Žig:

elektronskega računa, letni paket velja z dnem registracije v
BizBox.

Ime in priimek:___________________________
Podpis:_________________________________
Žig:

