
POGODBA  št. ……

O NAKUPU ELEKTRONSKE KARTICE ZA UPORABO KOLESODVORA  NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI V MARIBORU

ki jo skleneta:
Koncesionar:  
NIGRAD, komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor  družbe Marko Žula, ID za DDV: SI71083715

in

Uporabnik:
Ime in priimek:
Naslov
Davčna številka: 
Telefonska številka:

1.člen

Pogodbeni  stranki  uvodoma ugotavljata,  da ima koncesionar  z  Mestno občino Maribor sklenjeno Koncesijsko pogodbo za opravljanje
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest, ter drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor, ki zajema tudi Kolesodvor
na ploščadi železniške postaje v Mariboru. 

2. člen

Predmet pogodbe je nakup elektronske kartice za uporabo Kolesodvora za obdobje od ………………………..…  do   ……………………..……… 

3.  člen

Uporabnik  Kolesodvora  se zavezuje,  da bo pred podpisom pogodbe  na  TRR koncesionarja   št.  04515-0000498021 pri  NKBM plačal
kupnino, ki  znaša 15,00 EUR vključno z DDV. 

4. člen
Pogoji uporabe Kolesodvora: 

 Uporabnik  je dolžan  Kolesodvor uporabljati  izključno za namen hranjenja kolesa. 

 Dostop do Kolesodvora je možen s elektronsko kartico COTAG št. ……..…………………………....; ki jo uporabnik  prejme ob podpisu
pogodbe in plačilu kupnine. 

 Elektronska kartica je last uporabnika Kolesodvora in ni prenosljiva. 

 Vsaka zloraba elektronske kartice se kaznuje z deaktivacijo elektronske kartice.  

 V primeru izgube ali namernega poškodovanja elektronske kartice koncesionar v zvezi z izdajo nadomestne elektronske kartice
ne prevzema nobenih stroškov. 

 Uporabnik Kolesodvora  je dolžan morebitno izginotje, krajo, izgubo ali motnje v delovanju elektronske kartice  v času trajanja
najemnega razmerja  nemudoma sporočiti  na  tel. št. 040-458-119.

 Za morebitne poškodbe ali krajo kolesa koncesionar ne odgovarja. 

 Vsakokratni prehod v/iz Kolesodvora je evidentiran. 

 Odpiranje  Kolesodvora  z  namenom  spuščanja  drugih  koles  v  Kolesodvor  se  šteje  za  zlorabo  in  posledično  prekinitev
pogodbenega razmerja.

 Elektronska kartica se deaktivira ob poteku veljavnosti vozovnice za vlak oz. avtobus

 Ponovna aktivacija elektronske kartice je možna ob predložitvi veljavne vozovnice za vlak oz. avtobus. 

5.  člen

Morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
Za sodno reševanje sporov je dogovorjena pristojnost sodišča v Mariboru.

6. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme koncesionar 1 (en) in uporabnik Kolesodvora  1 (en) potrjen izvod.

Datum: Datum:

Koncesionar: Uporabnik:

Direktor  družbe:
Marko Žula  




