VITA NOVA – DOM UMIROVLJENIKA
BJELOVAR, Klokočevac 1 a
43 000 BJELOVAR, OIB 77143440335
zastupana po ravnatelju Davoru Njegovcu (u daljnjem tekstu VITA NOVA)
i
MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE, Preradovićeva 33/1
10 000 ZAGREB, OIB 77667944125,
zastupana po predsjedniku Matice Josipu Kovačiću, (u daljnjem tekst MATICA),
zaključili su 28. srpnja 2015. godine

U G O V O R
O POSLOVNOJ SURADNJI
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je poslovna suradnja Matice i udruga umirovljenika – njenih članica
na području Hrvatske oko osiguravanja popusta i pogodnosti za članove Matice temeljem
korištenja jedinstvene članske iskaznice Matice iz programa djelatnosti Vita Nova.
Članak 2.
Ovim ugovorom VITA NOVA udrugama i članovima Matice osigurava sljedeće popuste na
cijene smještaja u Domu:
a) Za pojedinačne korisnike:10 % popusta na važeće cijene smještaja iz cjenika Vita Nove,
b) Za grupne korisnike: 15 % popusta na važeće cijene smještaja iz cjenika Vita Nove
( grupa 5 i više korisnika),
c) Na privremeni smještaj: 15% popusta na cijene smještaja ( za boravak od minimalno 10
dana)
d) Na već snižene cijene i na cijene u caffe baru Vita Nove ne primjenjuju se popusti.
Članak 3.
Matica se obvezuje obavještavati udruge – članice Matice i svoje članove o pogodnostima
koje pruža VITA NOVA temeljem jedinstvene članske iskaznice Matice. U Hrvatskom
umirovljeničkom listu Matica će informirati o ponudi VITA NOVE, aktualnim cijenama i
popustima. Informacije o tome bit će ažurirane i na web stranici Matice.
Članak 4.
Matica će obavještavati VITA NOVU o održavanju većih skupova i sastanaka udruga članica Matice te o mogućnosti prezentacije. Istodobno odobravat će popust od 10 % od
važeće cijene prilikom oglašavanja u Hrvatskom umirovljeničkom listu.

Članak 5.
VITA NOVA se obavezuje na minimalno dva ili više oglasa tijekom godine u Hrvatskom
umirovljeničkom listu, a prema važećem cjeniku Matice.
Članak 6.
Prilikom korištenja popusta članovi Matice dužni su pokazati svoju jedinstvenu člansku
iskaznicu za tekuću godinu, koja vrijedi uz osobnu iskaznicu.
Članak 7.
VITA NOVA pridržava pravo promjene komercijalnih popusta iz članka 2. ovog Ugovora, što
će se regulirati Aneksima ovog Ugovora.
Članak 8.
Eventualno nastale sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u protivnom
ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
Članak 9.
Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme uz mogućnost otkazivanja.
Otkaz se dostavlja pismeno i preporučenom pošiljkom uz otkazni rok od 30 dana.
Članak 10.
Informacije i kontakt članovi Matice mogu dobiti: VITA NOVA, Klokočevac 1a, 43 000
Bjelovar, tel. 043 / 247 720, fax. 043 / 247 721 i www. vitanova.hr.
Članak 11.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od 28. srpnja 2015.
Članak 12.
Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2
(dva) primjerka.
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