Splošni pogoji ReWords o implementaciji in trženju ReWords
oglasnega sistema
POJMI
«Avus»

Avus d.o.o. , Tržaška cesta 82c, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Mitja Šafar.

«Partner»

Pravna ali fizična oseba, ki je namestila HTML kodo ReWords na svojo
spletno stran.

«ReWords»

pomeni računalniški program, ki omogoča kontekstualno oglaševanje na
internetu s pomočjo prepoznavanja ključnih besed in njihovega pomena
na spletnih straneh v lastništvu Partnerja.

«Intext»

označuje vrsto kontekstualnega oglaševanja, ki se plasira v obliki
dinamičnih povezav znotraj vsebine spletnih strani, prikazuje pa se kot
dvakratno podčrtana zelena povezava.

1.

PREDMET POGODBE

1.1 S to pogodbo, pogodbeni stranki, urejata medsebojne pravice in obveznosti s clijem implementacije
ReWords sistema na spletnih straneh Partnerja.

2.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1.

Avus se zavezuje dostaviti vse potrebne tehnične elemente za implementacijo ReWords na
spletne strani Partnerja. Z vključitvijo spletnih strani Partnerja v svojo kontekstualno oglasno
mrežo prevzema posredništvo pri prodaji oglasnega prostora na teh straneh. Avus se zavezuje, da
bo aktivno tržil oglasni prostor in z akcijami pospeševal prodajo le tega s ciljem maksimizacije
prihodka spletnih strani Partnerja.

2.2.

Stranki sta soglasni, da bo ves oglasni material, preko svojega sistema, na spletne strani Partnerja
distribuiral Avus. Partner se obvezuje, da bo po navodilih Avusa implementiral na svoje spletne
strani kodo, ki omogoča prikazovanje oglasov. Oglasi se na spletne strani plasirajo v obliki dvakrat
podčrtanih povezav znotraj same vsebine spletnih strani ali kot drseči oglasi z leve, desne ali
spodnje strani ekrana. Partner v dogovoru z ReWords katere vrste ReWords oglasov želi na svojih
spletnih straneh. Prikazovanje oglasov je možno omejiti na posamezne dele strani z
implementacijo dodatnih elementov v kodo strani.
Maksimalno število ReWords oglasov na posamezno spletno stran Partnerja je 5. Maksimalno
število oglasov lahko Partner spremeni kadarkoli v času veljavnosti pogodbe z zahtevkom po
elektronski pošti na naslov info@rewords.si.
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2.3.

Pogodbeni stranki se strinjata, da Avus lahko uporablja logotip, ime in druge oblike predstavljanja
Partnerja v komunikaciji z agencijami in naročniki in v drugih marketinških aktivnostih s ciljem
povečevanja prodaje oglasov.

2.4.

Partner se obvezuje, da bo na svoje spletne strani postavil:
-

Kodo ReWords za serviranje oglasov,
Dodatno kodo za prepoznavanje uporabnikov, ki soglašajo s sprejemanjem piškotkov,
Wrapper za blokiranje pojavljanja oglasov na neželenih vsebinah (naslovi, črna kronika,..),
Na ustrezno mesto, kot to zahteva ZEKom-1, postavil ime, opis in namen piškotkov, ki jih
servira oglasni sistem ReWords.

Obe kodi, Wrapper in informacijo o piškotkih partnerju dostavi Avus. Partner se zavezuje, da bo
kodi postavil na svoje spletne strani ter, da bo poskrbel, da se oglasi ne prikazujejo v neprimernih
vsebinah.
Če partner ne postavi kode za prepoznavanje uporabnikov, ki soglašajo s sprejemanjem piškotkov
mu Avus lahko enostransko zniža provizijo iz 40% na 25%.

3.

CENE IN STROŠKI

3.1.

Stranki se strinjata, da Avus, glede na tržne razmere in lastno presojo, samostojno določa
cenovno politiko (cene, popusti, provizije,...) ReWords kontekstualne mreže.

3.2.

Stranki se strinjata, da lahko Avus brezplačno na straneh Partnerja prikazuje oglase namenjene
promocij raznih neprofitnih, družbeno koristnih ali dobrodelnih dogodkov oz. akcij.

3.3.

Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko oglasni prostor prodaja na dva načina : CPC (cena na
klik) in CPI (cena na prikaz).

3.4.

Stroški upravljanja z oglasnimi akcijami, vodenja sistema, prodaje, trženja, promocije, izdelave
poročil in administracije se ne zaračunavajo dodatno in so vključeni v model delitve prihodkov v
4.2. členu te pogodbe

3.5.

Avus si pridržuje pravico do izvajanja občasnih vzdrževalnih del na serverjih in zaustavitve
delovanja sistema, praviloma enkrat na četrtletje.

3.6.

Avus se obvezuje Partnerju omogočiti dostop do spletne platforme, kjer Partner lahko spremlja
vse statistike in zaslužke svojih spletnih strani.

4.

OBRAČUN IN DELITEV PRIHODKOV

4.1.

Pogodbeni stranki se strinjata, da je osnova za delitev prihodkov, neto prihodek zmanjšanj za
morebitne agencijske provizije ali letne popuste, ki ga Avus iztrži od strank za oglaševanje preko
ReWords kontekstualne mreže na na spletnih straneh Partnerja. Podlaga za izračun je izključno
poročilo klikov, prikazov in prihodkov, ki je dostopno na spletni platformi.

4.2.

Partner ima pravico do 40% neto prihodkov, razen v primeru opisanem v zadnjem odstavku člena
2.4.. Preostali del predstavlja posredniško in tehnološko provizijo in ostane Avusu. Minimalni
znesek za izplačilo provizij je 50,00 EUR + ddv. Ko Partner doseže minimalni znesek provizije,
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preko spletnega portala pošlje Avusu zahtevek za izplačilo ali pa se odloči za reinvestiranje
sredstev v oglaševanje znotraj ReWords mreže. V tem primeru mu pripada 35% dodatnega
popusta na redne cene iz cenika.
4.3.

Avus se zavezuje plačati partnerju vse obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. Partner mora do 15ega v mesecu posredovati Avusu zahtevek za izplačilo in račun ali podjemno/avtorsko pogodbo.
Avus bo najkasneje v roku 30 dni od prejema računa s strani Partnerja poravnal obveznosti, ki
izhajajo iz obračuna.

4.4.

Partner se obvezuje, da ne bo v nobenem primeru nagovarjal obiskovalce svojih spletnih strani h
klikanju na oglase ter da ne bo uporabljal mehanizme za generiranje lažnih klikov. Nasprotno
delovanje pomeni grobo kršitev pogodbe in izključitev Partnerja iz ReWords oglasne mreže ter
izgubo pravice do izplačila provizij.

5.

PRENEHANJE POGODBE

5.1.

Vsaka pogodbena stran ima pravico kadarkoli prekiniti to pogodbo.

5.2.

Pogodbena stranka pogodbo odpove pisno, s priporočeno pošto.

5.3.

Pogodbena stranka lahko prekine pogodbo brez upoštevanja odpovednega roka v kolikor druga
pogodbena stranka krši določbe te pogodbe in jih v roku 15 dni od prejema pisnega obvestila ne
odpravi.

5.4.

Avus si pridržuje pravico enostransko prenesti pravice in obveznosti sistema ReWords ter pravice
in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe iz družbe Avus d.o.o. na katerokoli drugo družbo. V
primeru prenosa pravic in obveznosti mora Avus Partnerja obvestiti o nazivu podjetja, ki bo
naprej izvajalo določbe te pogodbe ter kontaktni osebi, ki bo skrbnik zadolžen za sodelovanje s
Partnerjem. Obvestilo podpisano s strani zastopnika podjetja Avus d.o.o. ter zastopnika novega
podjetja velja kot aneks k tej pogodbi.

7.

SPLOŠNE DLOČBE

7.1.

Pogodba je sklenjena z dnem, Avus odobri delovanje ReWords sistema na Partnerjevi spletni
strani. Pogodba je sklenjena za nedločen čas.

7.2.

V primeru spora, ga bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno oziroma preko pristojnega
sodišča v Sloveniji.

7.3.

Avus si pridržuje pravico kadarkoli brez obvestila spremeniti vsebino teh splošnih pogojih.

V Ljubljani, 1.7.2013
Avus d.o.o.
Mitja Šafar, direktor
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