Zakupna pogodba za programski paket DataLab PANTHEON™
§1 Pogodbene stranke
Ta POGODBA je sklenjena med
DataLab Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana, davčna št. 87965399, ki ga zastopa direktor kot
ZAKUPODAJALEC
In
________________________, davčna št.__________, ki ga zastopa direktor
_____________________________, kot UPORABNIK
In
________________________, davčna št.________, ki ga zastopa
direktor_____________________________, kot ZAKUPNIK
kot POGODBENE STRANKE.

§2 Razmerja med POGODBENIMI STRANKAMI
i.

Vse POGODBENE STRANKE so samostostojne in vršijo dejavnosti iz POGODBE zaradi
svojih lastnih poslovnih interesov v svojem imenu in za svoj račun.

ii.

ZAKUPNIK zakupi SOFTWARE-a ZAKUPODAJALCA, ki ga uporablja za vodenje svojega
poslovanja UPORABNIK. Skrbnik izvrševanja te POGODBE je ZAKUPODAJALEC.

iii.

Ker POGODBENE STRANKE niso v ekskluzivnem razmerju, lahko prihaja do povezanih
razmerij med ZAKUPODAJALCEM, ZAKUPNIKOM, UPORABNIKOM in tretjimi osebami,
katera v največji možni meri poizkuša urediti POGODBA. V POGODBI urejena povezana
razmerja se štejejo kot razmerja med POGODBENIMI STRANKAMI.

§3. Definicije
i.

POGODBA se nanaša na ta dokument in njegove morebitne priloge. POGODBA je celovit
dokument, ki opredeljuje medsebojne pravice in dolžnosti in izključuje vse dosedanje
pisne, ustne ali implicirane pravice ali obveznosti katerekoli od POGODBENIH STRANK, na
področjih delovanja, zajetih v tej POGODBI

ii.

SOFTWARE označuje skupek ali del programske opreme, dokumentacijo, šolska gradiva,
know-how (vključno a ne omejeno z načinom uporabe in implementacijo) programskega
paketa DataLab PANTHEON ™, katerega lastnik ali nosilec avtorskih pravic je
ZAKUPODAJALEC.

iii.

OSVEŽEVANJE je zamenjava (NADGRADNJA) starih verzij izvajalnih datotek, morebitnih
podatkov ter morebitne izvorne kode SOFTWARE-a z OSVEŽENIMI VERZIJAMI, ki
nadomestijo ali dopolnijo licenciran PROGRAMSKI PAKET in so zanjo pridobljene licence v
skladu z določili ZAKUPODAJALCA. OSVEŽENA VERZIJA nedeljivo vsebuje vse zakonske
spremembe, popravke, spremembe, izboljšave, nove rešitve in popravke NAPAK.

iv.

UPORABNIK je pravni ali fizični subjekt, ki uporablja SOFTWARE v svojem poslovnem ali
zasebnem okolju.

v.

vi.

ZAKUPNA LICENČNINA je denarni znesek, ki ga plača UPORABNIK za uporabo
SOFTWARE-a in do katere je upravičen ZAKUPODAJALEC iz naslova avtorskih pravic do
SOFTWARE-a.
ZAKUPNA UPORABNIŠKA LICENCA (ZUL) je dogovor med ZAKUPODAJALCEM in
UPORABNIKOM, ki določa medsebojna razmerja pri uporabi SOFTWARE-a.

§4. Predmet POGODBE

i.

Predmet POGODBE je najem programskega paketa DataLab PANTHEON™ sledeče
konfiguracije (SOFTWARE):

Ident Naziv licence Lokalizacija Količina Mesečni obrok Vrednost
Lokacija:

Lokacija:

Lokacija:

Skupaj ZAKUPNA LICENČNINA:

ii.

ZAKUPNA LICENČNINA je definirana kot seštevek količine pomnožene z mesečnim
obrokom iz specifikacije v §4/i. Za sklenitev POGODBE mora ZAKUPNA LICENČNINA
znašati vsaj 200.00 (dvesto) EUR-ov.

iii.

ZAKUPNIK lahko v času trajanja POGODBE konfiguracijo licenc spremeni. Sprememba
konfiguracije licenc se zavede v obliki REKONFIGURACIJSKEGA ANEKSA, ki vključuje tudi
specifikacijo REKONFIGURACIJSKEGA PAVŠALA izračunanega po §9/vi. Rekonfiguracija je
lahko za največ 10% manjša od najvišje POGODBENE VREDNOSTI te POGODBE in njenih
REKONFIGURACIJSKIH ANEKSOV.

iv.

ZAKUPNIK in/ali UPORABNIK ne smeta mešati licenčnih pravic in obveznosti pridobljenih
z zakupom s pravicami in obveznostmi pridobljenimi z naročnino ali najemom licenc.

§5. Določbe o OSVEŽEVANJU in NADGRADNJAH
i.

OSVEŽEVANJE je postopek NADGRADNJE SOFTWARE-a, ki ga ZAKUPODAJALEC omogoča
izključno preko svojega spletnega strežnika z uporabo internetnih tehnologij, vgrajenih v
SOFTWARE.

ii.

ZAKUPODAJALEC ne omogoča drugačnega načina NADGRADNJE v primeru da
UPORABNIK nima dostopa do interneta.

iii.

Odkritje NAPAKE ni razlog za brezplačno podaljšanje POGODBE UPORABNIKU.

iv.

NADGRADNJE, izhajajoče iz te pogodbe deloma ali v celoti nadomeščajo ali dopolnjujejo
SOFTWARE, za katerega ima UPORABNIK pridobljene licence, tako da zanje veljajo vse
obveznosti in pravice, izhajajoče iz ZUL.

v.

UPORABNIK se zaveže, da bo spoštoval in varoval določila ZUL ter sprejel NADGRADNJE,
izročene njemu na podlagi POGODBE, kot nadomestke ali dopolnitve SOFTWARE-a in kot
take integralne dele ZUL z vsemi obveznostmi in pravicami, veljavnimi za SOFTWARE in
določene v ZUL

vi.

Strošek OSVEŽEVANJA je v roku trajanja POGODBE vključen v ZAKUPNO LICENČNINO.

vii.

Po izpolnitvi POGODBE mora ZAKUPODAJALEC omogočiti nadaljne OSVEŽEVANJE pri
čemer je dolžan UPORABNIK, ki OSVEŽEVANJE želi skleniti z ZAKUPODAJALCEM
OSVEŽEVALNO POGODBO enako, kot če bi bil SOFTWARE v konfiguraciji te POGODBE
kupljen.

§6. Obveznosti ZAKUPODAJALCA
i.

ZAKUPODAJALEC je dolžan v roku treh delovnih dni po podpisu pogodbe in plačilu
prvega obroka zakupa UPORABNIKU predati aktivacijske kode, s katerimi omogoči uporabo
SOFTWARE-a.

ii.

ZAKUPODAJALEC je dolžan omogočati uporabo SOFTWARE-a skladno z določili ZUL v
celotnem obdobju trajanja te POGODBE, pod pogojem, da UPORABIK izpolnjuje vse
prevzete obveznosti iz te POGODBE in iz pogodbe ZUL. V primeru kakršnihkoli kršitev
katerekoli od navedenih POGODB s strani uporabnika in še posebej v primeru zamude
plačila po katerikoli sklenjeni pogodbi, lahko ZAKUPODAJALEC UPORABNIKU nemudoma
blokira uporabo oz. prekine dostop do programske opreme ali podatkovne baze, ki jo
programska oprema uporablja do poplačila vseh odprtih terjatev in/ali po lastni presoji
odstopi od te POGODBE in od pogodbe ZUL s takojšnjim učinkovanjem.

iii.

ZAKUPODAJALEC se obveže, da bo v roku veljavnosti POGODBE najmanj enkrat na
kvartal UPORABNIKU omogočil NADGRADNJO.

iv.

V primeru spremembe tržne cene licenc ali drugih spremembah, ki bi vplivale na
izvrševanje POGODBE je ZAKUPODAJALEC o tem dolžan obvestiti ZAKUPNIKA najmanj 60
(šestdeset) dni preden nove cene stopijo v veljavo. Za obvestilo šteje objava na spletnem
strežniku IZVAJALCA.

§7. Obveznosti ZAKUPNIKA
i.

ZAKUPNIK je dolžan redno plačevati ZAKUPNO LICENČNINO.

§8. Obveznosti UPORABNIKA
i.

UPORABNIK je dolžan uporabljati SOFTWARE izključno v skladu z določili ZUL.

ii.

Če UPORABNIK zaradi končanja POGODBE ali iz drugih razlogov ni več licenčni
upravičenec, je dolžan izvoziti svoje podatke iz SOFTWARE-a v nevtralni podatkovni format
v roku 30 (trideset) dni po prenehanju licenčnega upravičenja. UPORABNIK je dolžan
plačati stroške deinstalacije SOFTWARE-a, ki jo opravi s strani ZAKUPODAJALCA
pooblaščena oseba.

iii.

UPORABNIK se bo v roku treh dni po ZAKUPNIKOVEM plačilu ZAKUPNE LICENČNINE s
SOFTWARE-om priključil na ZAKUPODAJALČEV spletni strežnik in naložil aktivacijske kode,
ki mu bodo omogočile uporabo SOFTWAREa do konca naslednjega meseca.

§9. ZAKUPNA LICENČNINA, ODKUPNI in REKONFIGURACIJSKI PAVŠAL ter plačilni pogoji
i.

Minimalna vrednost ZAKUPNE LICENČNINE, za katero se lahko sklepa pogodba o zakupu
znaša 200,00 EUR (z besedo dvesto) . Ob podpisu pogodbe znaša mesečni obrok ZAKUPNE
LICENČNINE ______________ EUR (z besedo _____________________________ EUR
__/100).

ii.

POGODBENA VREDNOST 60-ih obrokov ZAKUPNE LICENČNINE je _______________
EUR (z besedo ____________________EUR 00/100).

iii.

ZAKUPODAJALEC bo ZAKUPNIKU izstavil račun za celotno POGODBENO VREDNOST ter
ustrezen DDV. DDV je ZAKUPNIKU dolžan plačati ZAKUPODAJALCU na račun številka:
02010-0256382412 pri NLB d.d. takoj po prejemu fakture. Do plačila DDV-ja
ZAKUPODAJALEC ni dolžan aktivirati SOFTWARE-a

iv.

ZAKUPNIK plačuje ZAKUPNO LICENČNINO na na transakcijski račun s strani
ZAKUPODAJALCA pooblaščene finančne institucije – Diners Club d.o.o. z zapadlostjo do 8,
v mesecu na št.

27000-0000003573 pri Factor banka in z zapadlostjo do 28. v

mesecu na št.: 24201-9004596986 pri Raiffeisen bank do dneva, določenega z
Aneksom III – Pristopna izjava Diners
------ alternativno če ne gre preko Diners-a -------ZAKUPNIK plačuje ZAKUPNO LICENČNINO na transakcijski račun pri NLB d.d. številka:
02010-0256382412.
v.

V kolikor ZAKUPODAJALEC spremeni način plačevanja, finančno institucijo, banko ali
žiro račun je o tem dolžan obvestiti ZAKUPNIKA v roku 14 (štirinajst) dni po uveljavitvi
spremembe.

vi.

ODKUPNI PAVŠAL je razlika med vplačanimi ZAKUPNIMI LICENČNINAMI in največjo
POGODBENO VREDNOSTJO. Največja POGODBENO VREDNOSTJO je šestdesetkratnik
najvišjega zneska ZAKUPNE LICENČNINE te POGODBE in njenih REKONFIGURACIJSKIH
ANEKSOV.

vii.

Če je nova (rekonfigurirana) POGODBENA VREDNOST večja od prejšnje POGODBENA
VREDNOST, je REKONFIGURACIJSKI PAVŠAL znesek izračunan po formuli (NOVA
POGODBENA VREDNOST - POGODBENA VREDNOST) *
število_dopolnjenih_mesecev_zakupa/60.
Če je nova (rekonfigurirana) POGODBENA VREDNOST manjša od prejšnje POGODBENA
VREDNOST, je REKONFIGURACIJSKI PAVŠAL enak 0 (nič). Nova (rekonfigurirana)
POGODBENA VREDNOST je lahko največ 10% manjša od najvišje POGODBENE VREDNOSTI
te POGODBE in njenih REKONFIGURACIJSKIH ANEKSOV.
Ob rekonfiguraciji ZAKUPODAJALEC izstavi račun za razliko v znesku pogodbene vrednosti
skupaj z ustreznim DDV. DDV je ZAKUPNIK dolžan plačati ZAKUPODAJALCU na račun
številka: 02010-0256382412 pri NLB d.d. takoj po prejemu fakture. Do plačila DDV-ja
ZAKUPODAJALEC ni dolžan izvesti rekonfiguracije.

viii.

ix.

x.

V primeru zamude plačil je ZAKUPODAJALEC ali pooblaščena finančna institucija
upravičen do zakonskih zamudnih obresti.
Plačila ZAKUPNE LICENČNINE so nepovratna. ZAKUPODAJALEC plačil ne refundira tudi če
UPORABNIK iz katerihkoli razlogov ne more uporabljati SOFTWAREa.
POGODBENE STRANKE so sporazumne, da so vsi roki plačil po POGODBI fiksni in
predstavljajo bistveno sestavino te pogodbe skladno členu 104/1 OZ. Velja, da je rok
plačila za vse finančne obveznosti iz POGODBE,ki se plačujejo ZAKUPODAJALCU 8 (osem)
dni ter rok plačila finančni instituciji kot je navedeno v §9/iv razen kjer je to drugače
določeno.
------ alternativno če ne gre preko Diners-a -------POGODBENE STRANKE so sporazumne, da so vsi roki plačil po POGODBI fiksni in
predstavljajo bistveno sestavino te pogodbe skladno členu 104/1 OZ. Velja, da je rok
plačila za vse finančne obveznosti iz POGODBE 8 (osem) dni razen kjer je to drugače
določeno.

§10. Pogodbena tajnost
i.

Vse pogodbene strani morajo zagotoviti nerazkrivanje zaupnih podatkov, ki so predmet
medsebojnega sodelovanja pred tretjimi nepooblaščenim osebam. Stranke se zavežejo, da
bodo s podatki, ki jih pridobijo na podlagi tega dogovora, ravnale kot dober gospodar.

ii.

Za zaupne podatke po tej pogodbi se štejejo podatki o poslovanju pogodbene stranke, ki
niso javno dostopni in do katerih katerakoli stran pride pri vršenju te POGODBE. Za
podatke o poslovanju se štejejo zlasti finančni podatki, projekti, ki jih izvaja, imena
poslovnih partnerjev, strank, sodelavcev in dobaviteljev, poslovni procesi, poslovni načrti
in dolgoročne poslovne strategije itd.

iii.

Kot razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov, v ustni
ali pismeni obliki, v celoti ali delih ali njihova distribucija tretji osebi, v celoti ali delih, ter
vsaka druga oblika prenosa podatkov, ki so predmet tega dogovora.

iv.

v.

Prevzemnik lahko razkrije zaupne podatke samo svojim odgovornim zaposlenim in se jih
obvezuje poučiti o vsebini tega dogovora. Vse strani morajo pred razkritjem podatkov s
primernimi navodili in ukrepi zagotoviti, da uslužbenci zaupnih podatkov ne uporabijo v
nasprotju z določili te POGODBE.
Obveznost varovanja zaupnih podatkov velja še 3 (tri) leta po končanju POGODBE.

§11. Čas trajanja, odstop, prekinitev in prenos
i.

POGODBA je sklenjena za dobo 60 (šestdeset) mesecev od dneva podpisa POGODBE.

ii.

ZAKUPODAJALEC od POGODBE lahko odstopi le v sledečih primerih:
a. UPORABNIK ne spoštuje avtorskih pravic ali drugih določil ZUL
b. V primeru kršitev določb te POGODBE
c. Izrecno ob kršitvi določil §10 te pogodbe
d. V primeru, da ZAKUPNA LICENČNINA pade pod mejo 200 (dvesto) EUR mesečno.
e. ZAKUPNIK ali UPORABNIK grobo krši (kršenje avtorskih pravic, kršenje določil licenčne
pogodbe, neplačevanje) POGODBO
f. V primeru prenehanja ZAKUPODAJALCA ali njegovega vršenja dejavnosti
V primeru ZAKUPODAJALČEVEGA ODSTOPA od POGODBE je ZAKUPNIK dolžan plačati
ODKUPNI PAVŠAL.

iii.

ZAKUPNIK lahko od POGODBE odstopi v roku 90 (devetdeset) dni po podpisu. V tem
primeru je dolžan poravnati račune za ZAKUPNO LICENČNINO izstavljene do dneva
odstopa. V primeru odstopa v roku 90 (devetdeset) dni po podpisu ZAKUPNIKU ni potrebno
plačati ODKUPNEGA PAVŠALA.

iv.

ZAKUPNIK po roku iz prejšnje točke od POGODBE lahko predčasno odstopi le tako, da o
svoji nameri pisno obvesti ZAKUPODAJALCA najmanj 60 (šestdeset) dni pred nameravanim
odstopom od POGODBE. UPORABNIK od POGODBE ne more odstopiti razen v primeru, da
sta UPORABNIK in ZAKUPNIK isti osebi.

v.

Če ZAKUPNIK preneha s plačevanjem mesečnih obrokov in je preteklo več kot 90 dni od
podpisa POGODBE, se šteje, da je ZAKUPNIK odstopil od POGODBE s koncem meseca, za
katerega je bil plačan zadnji obrok.

vi.

V primeru, da ZAKUPNIK v določenem trenutku zakupa želi prekiniti ali odstopiti od
POGODBE je dolžan plačati ODKUPNI PAVŠAL iz §9/vi. Ko plača ODKUPNI PAVŠAL skupaj z
ustreznimi davščinami mu ZAKUPODAJALEC izstavi dobropis v višini razlike med
ODKUPNIM PAVŠALOM ter do tedaj izstavljenih računov zmanjšanimi za do tega trenutka
plačanih obrokov.

vii.

ZAKUPNIK lahko pravice in obveznosti iz POGODBE prosto prenese na drugega
UPORABNIKA.

viii.

ix.

x.

ZAKUPNIK ne more prenesti pravice in obveznosti iz POGODBE na drugega ZAKUPNIKA.
ZAKUPNIK lahko le odstopi od ali prekine POGODBO, nato pa licenčne pravice, ki izhajajo iz
POGODBE prenese na tretjo osebo.
Ko pogodbene stranke odstopijo od, dopolnijo ali prekinejo POGODBO so proste vseh
obveznosti in pravic, ki izhajajo iz POGODBE razen medsebojnih finančnih obveznosti
nastalih po POGODBI, obveznosti in pravice iz ZUL ter obveznosti iz §10.
ZAKUPNIK z dnem odstopa od ali prekinitve ZAKUPNE POGODBE in izpolnitvijo preostalih
obveznosti, nastalih z izvrševanjem POGODBE postane pridobitelj licenčnih pravic uporabe
SOFTWARE-a in mu pripadajo enake pravice in dolžnosti, kot če bi licenco za uporabo
SOFTWARE-a pridobil z nakupom le-te. ZAKUPODAJALEC na željo ZAKUPNIKA prenese
licenčne pravice do uporabe SOFTWARE-a na ZAKUPNIKA ali UPORABNIKA.

xi.

V primeru stečaja UPORABNIKA ali ZAKUPNIKA na osnovi te POGODBE ZAKUPODAJALEC
ZAKUPNIKU zaračuna ODKUPNI PAVŠAL s čimer se POGODBA šteje za dopolnjeno.

§12. Zavarovanje plačil iz pogodbe
i.

Za zavarovanje obveznosti, ki jih ima ZAKUPNIK po POGODBI do ZAKUPODAJALCA, je
slednji dolžan najkasneje ob sklenitvi POGODBE predložiti 2 (dve) bianco podpisani menici
ali izpolnjeni menici z vsoto v višini POGODBENE VREDNOSTI in ustrezno menično izjavo.

ii.

ZAKUPNIK se obvezuje na poziv ZAKUPODAJALCA nadomestiti vsako uporabljeno menico
v 8 (osmih) dneh po pisnem zahtevku ZAKUPODAJALCA. V kolikor ZAKUPNIK ne bo izpolnil
te svoje obveznosti izrecno dovoljuje ZAKUPODAJALCU, da izpolni in predloži v izplačilo
ostale menice na znesek, ki je enak vsoti še neplačanih terjatev iz POGODBE.

iii.

V kolikor je ZAKUPNIK predal izpolnjene menice in če se spremeni POGODBENA
VREDNOST z REKONFIGURACIJKSIM ANEKSOM je dolžan ZAKUPNIK menice zamenjati z
ustrezno popravljenimi.

iv.

Če ZAKUPODAJALEC zavaruje svoje terjatve pri zavarovalnici, je ZAKUPNIK dolžan ob
sklenitvi POGODBE plačati stroške zavarovanja v višini, kot je določena v aneksu k tej
POGODBI. Če aneks o zavarovanju terjatev ni sklenjen ob podpisu POGODBE, potem
ZAKUPNIK ni dolžan plačati stroške zavarovanja.

§13. Končne določbe
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

Vsi zneski v tej POGODBI so neto zneski, izraženi kot vsota računov, izstavljenih s strani
ZAKUPODAJALCA ZAKUPNIKU brez ustreznih davkov.
O vsaki spremembi te pogodbe se stranke pisno sporazumejo. Pogodbene stranke
soglašajo, da bosta obseg in število sprememb čim manjša zaradi prihranka stroškov in
časa.
Ta pogodba velja od datuma, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.
Pogodba je sestavljena v 3 (treh) izvodih od katerih po enega dobi ZAKUPNIK,
UPORABNIK in ZAKUPODAJALEC.
Vsebina, izpolnjevanje in veljavnost te pogodbe se presojajo po veljavnem pravu
Republike Slovenije. Stranki se obvezujeta, da bosta spore reševali sporazumno in po mirni
poti.
Za reševanje morebitnih sporov iz te pogodbe je pristojno sodišče v Ljubljani.

Za ZAKUPNIKA

Za UPORABNIKA

Za ZAKUPODAJALCA

V:

V:

V:

Dne:

Dne:

Dne:

Ime in priimek:

Ime in priimek:

Ime in priimek:

_____________________________

_____________________________

g. Andrej Mertelj

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Aneks I: Menična izjava k zakupni pogodbi za programski paket
DataLab PANTHEON™
Med podjetjema DataLab Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
ZAKUPODAJALEC) in
________________________ (v nadaljevanju ZAKUPNIK)
je bila dne __.__._____ sklenjena Zakupna pogodba za programski paket DataLab PANTHEON™.

Za kritje rednega poravnavanja vseh obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe in morebitnih dodatkov k njej, ki
jih bosta ZAKUPODAJALEC in ZAKUPNIK še sklenila, izroča ZAKUPNIK za zavarovanje rednega poravnavanja
pogodbenih obveznosti
[ ] 2 (dva) izvoda bianco podpisanih menic,
[ ] 2 (dva izpolnjena izvoda podpisanih menic in sicer
št.___________________ v znesku (______________ EUR) in
št.___________________ v znesku (______________ EUR)
ki jih je podpisal
___________________________ (tiskano ime in priimek podpisnika)

___________________________ (podpis)

Izdajatelj menice pooblašča ZAKUPODAJALCA, da lahko za kritje terjatev iz te menične izjave tudi brez
poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih bianco menice do višine zapadlih in neporavnanih
terjatev iz zgoraj navedene pogodbe in da izpolni vse ostale sestavine bianco menice.Izdajatelj menice se tudi
zavezuje, da bo v primeru izpolnitve menice le-to takoj nadomestil z novo na prvi poziv ZAKUPODAJALCA.
Izdajatelj menice pooblašča ZAKUPODAJALCA, da sme za izterjavo zapadlih in neporavnanih obveznosti menico
tudi domicilirati iz dobroimetja na kateremkoli računu, oziroma jo v sili domicilirati kjerkoli, sicer pa velja, da je
menica plačljiva na naslovu izdajatelja menice.
Prav tako izdajatelj menice dovoljuje ZAKUPODAJALCU, da za zavarovanje plačila obveznosti v zgoraj navedeni
pogodbi, v primeru da obveznost ob dospelosti ne bo plačana blokira denarna sredstva izdajatelja menice na
kateremkoli računu vse do poravnave obveznosti po zgoraj navedeni pogodbi.
Izdajatelj menice se odreka vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj
menice prepušča ZAKUPODAJALCU odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti njemu in se
vnaprej odreka ugovorom prodi morebitnemu meničnemu plačinemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu
sklepu.
Izdajatelj menice izjavlja, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bo ugovarjal zaradi protestiranja, kar
pomeni, da menica mora vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana
klavzula "ne po nalogu (odredbi)".
Izdajatelj menice izrecno in brezpogojno pooblašča banko, ki vodi njegov račun, da menico izplača iz njegovega
celotnega dobroimetja pri njej ne da bi za posamezno menico zahtevala njegovo posebno ali kakršnokoli
soglasje za izplačilo.

Z menično izjavo se strinja
ZAKUPODAJALEC

Izdajatelj menice
V:

V:

Dne:

Dne:

Ime in priimek:

Ime in priimek:

_____________________________

_____________________________

Podpis:

Podpis:

Aneks II: zakupna uporabniška licenca (v svoji datoteki)
Aneks III: pristopnica Diners (v svoji datoteki)

