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Splošni pogoji prodaje in dostave 

 

1. Predgovor 

1.1 Nalogoprejemnik (izdajatelj) sprejema naloge, prodaja, posoja in dostavlja blago izključno na temeljih teh pogojev 
prodaje in dostave. Ti pogoji se nanašajo na vse storitve, ki jih nalogoprejemnik ali od njega imenovani 
podizvajalec opravlja v okviru tega dogovora. 

1.2 Ustno dogovorjene spremembe ali dopolnitve tega dogovora so veljavne samo, če so od nalogoprejemnika 
potrjene v pisni obliki. 

1.3 Poslovni in/ali pogoji dostave Nalogodajalca (kupca) so za predmetni pravni posel in celoten poslovni odnos 
izrecno izključeni. 

1.4 Ponudbe so neobvezne. 

1.5 Ta določila in pogoji se uveljavljajo kot okvirni sporazum za vse nadaljnje pravne posle med udeleženci 
sporazuma. 

 

2. Dostava 

2.1 Dostava sledi v breme in tveganje nalogodajalca. 

2.2 Delna dostava je mogoča. 

2.3 Poškodbe pri dostavi je stranka dolžna takoj po prijemu blaga prijaviti pri dostavnem podjetju in 
Nalogoprejemniku v pisni obliki, najkasneje v roku 8 dni. 

2.4 Zadrževanje blaga in stroški skladiščenja, ki so potrebni iz razlogov kateri spadajo pod okrilje Nalogodajalca, 
gredo v breme in strošek Nalogodajalca. 

2.5 Poslovne- in prometne prekinitve, ter neregularna dostava podizvajalca se smatra za višjo silo in osvobaja 
Nalogoprejemnika odgovornosti za čas trajanja motenj in v končni fazi lahko Nalogoprejemnik sprejme odločitev o 
storniranju dostave brez da bi Nalogodajalec v tem primeru imel pravico do nadomestitve zaradi odstopanja 
Nalogoprejemnika od dogovorjenega posla. 

2.6 Če je navedeni rok dostave prekoračen za več kot 30 dni, ima Nalogodajalec odstopiti od dostave preko dopisa, 
toda po postavljeni novi čakalni dobi najmanj 90 dni. Nalogoprejemnik lahko odstopi od dostave tudi, ko zaradi 
višje sile, delovnih sporov ali drugih, od Nalogoprejemnika nepremostljivih ovir kot so prekinitve v transportu ali 
proizvodnji, dostava postane nemogoča. V vseh navedenih primerih, je Nalogoprejemnik dolžan samo na 
brezobrestno vrnitev prejetega depozita. 

2.7 Nalogoprejemnik je prost, da izbere vrsto odprave blaga in prevoznih sredstev. 

2.8 Mesto realizacije dostave in plačila je poslovno središče Nalogoprejemnika. 

 

3. Cene 

3.1 Navedene cene ne vsebujejo davek na dodano vrednost. 

3.2 Če ni drugače navedeno so cene izražene v Evrih (€). 

 

4. Plačilo 

4.1 Fakturiranje sledi, če je to mogoče, takoj po dostavi. 

4.2 Vplačila prispevajo 30 dni po fakturi brez kakršnih koli odbitkov in bančnih stroškov. Za delne fakture veljajo 
pogoji predpisani za plačilo celotnega dogovora. 

4.3 V dogovorih, ki zaobjemajo večstranske enote, ima Nalogoprejemnik pravico na fakturiranje vsakega zasebno 
dostavljenega blaga ali storitve. 

4.4 Nalogodajalec nima pravice neplačila zaradi nepopolne dostave, garancije, jamstva ali eventualnih nepravilnosti. 

4.5 Pri Nalogoprejemniku prejeta vplačila brišejo najprej obresti na obresti, obresti in dodatne stroške, stroške 
postopkov, kot so stroški odvetnika in izvršitelja in potem dražbenega kapitala, začenši z najstarejšim dolgom. 

4.6 Pri zamujanju pri plačilu Nalogoprejemnik zaračunava obresti v višini bančnih regulacij. V primeru zamujanja 
obročnega plačila, Nalogoprejemnik ima pravico oznaniti časovno izgubo in dogovorjene akcepte dati na plačilo. 
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5. Premoženjsko pravo 

5.1 Dostavljeni stroji in pribor ostajajo v absolutni lasti Nalogoprejemnika do izvršitve preostalega plačila (vključujoč 
obresti in stroške). Nalogodajalec je v tem času dolžan skrbeti za redno vzdrževanje (servis in popravila) na svoje 
stroške. Možnosti zaplembe ali zaloga pred polnim odplačilom so izključeni. 

5.2 Če se Nalogodajalec ne drži svojih obvez iz dogovora, ima Nalogoprejemnik v vsakem trenutku vrniti svoje 
premoženje na račun Nalogodajalca, na katerega vrnitev/izdajanje se Nalogodajalec obvezuje. 

 

6. Ocenitev stroškov 

6.1 Ocenitev stroškov se izdela glede na najboljše strokovno znanje medtem, ko se točnost ne more garantirati. 

6.2 Vse ponudbe so neobvezujoče. Stroški za izdelavo ocenitve, v kolikor nastanejo, bodo fakturirani Nalogodajalcu. 

 

7. Stroški opomina in plačila 

7.1 V primeru neizpolnjevanja obveze, Nalogodajalec je dolžan Nalogoprejemniku poravnati vse njegove pred-
procesne stroške, kot so plačilo odvetnika in stroški agencije za plačevanje. 

7.2 Če Nalogoprejemnik sam vrši proces opomina se Nalogodajalec obvezuje vsak izvršen opomin plačati dodatno v 
znesku od EUR 10,– pri dospelih obrestih in stroških. 

 

8. Jamstva, garancije ali odgovornosti 

8.1 Če je, pri z dogovorom definiranega blaga, evidentna pomanjkljivost, Nalogodajalec lahko zahteva popravilo ali 
zamenjavo istega razen v primeru, da popravilo ali zamenjava nista mogoča ali predstavljata v primerjavi z 
drugimi možnostmi nesorazmerno velik napor ali strošek za Nalogoprejemnika. Ocena primera je odvisna od 
vrednosti blaga, relevantnosti pomanjkljivosti in neugodnosti proizvedenih z podjetnimi akcijami ki se nanašajo na 
obe interesne strani. Nalogoprejemnik se obvezuje eventualne popravke oziroma zamenjavo blaga z evidentno 
pomanjkljivostjo opraviti v najkrajšem možnem roku. 

8.2 V primeru, da so izboljšanje ali izmenjava nemogoči ali povezani z, za Nalogoprejemnika neizmenjalnim 
zahtevkom, Nalogodajalec ima pravico na zmanjšanje cene in v primeru, da je govora o pomembnejših 
pomanjkljivostih tudi pravico na zamenjavo. 

8.3 Nalogodajalec mora sodno zavarovati pravico na premičnine in nepremičnine v roku enega leta. Ta odredba se ne 
nanaša na potrošniške transakcije v skladu z Zakonom o zaščiti potrošnikov. 

8.4 Od jamstva so izvzeti potrošniški deli in pribor, ter popravki zaradi posledic zunanjih dejavnikov. Če se 
dogovorjene postavke navezujejo na opremo in/ali programe tretje strani, je tu garancija za funkcije in delovanje 
dogovorjenih postavk veljavna, če se defekt javlja tudi brez navedenega povezovanja. 

8.5 Preko okvirov garancije se lahko naroči tudi dodatno jamstvo. Tudi za te storitve so veljavni navedeni pogoji. V 
primeru takšnega jamstva se Nalogoprejemnik zavezuje, da s tem pravice Nalogodajalca niso omejene. 

 

9. Prekinitev dogovora 

9.1 Pri zamudi pri prevzemu ali zaradi drugih važnih razlogov, kot so insolventnost stranke ali stečajni postopek zaradi 
pomanjkanja sredstev, kot tudi zamuda pri plačilu, ima Nalogoprejemnik pravico prekiniti dogovor, čeprav z obeh 
strani ni v celoti izpolnjen. 

9.2 V primeru prekinitve, Nalogoprejemnik ima v primeru zadolžitve Nalogodajalca, pravico zahtevati nadomestilo 
izgube v višini 20% od bruto vsote računa ali nadomestilo za realno vsoto škode. 

9.3 Pri zamudi plačevanja Nalogodajalca, Nalogoprejemnik je osvobojen vseh naknadnih obveznosti storitev in 
dostave. 

9.4 Če Nalogodajalec brez pooblastil prekine dogovor ali zahteva njegovo prekinitev, takrat ima Nalogoprejemnik 
pravico, da zahteva izpolnitev dogovora ali sporazumno sprejme prekinitev dogovora. V zadnjem primeru, 
Nalogodajalec je dolžan, po izboru Nalogoprejemnika nadomestiti vso škodo v znesku od 20% bruto vsote računa 
ali nadomestiti realno škodo. 

 

10. Kompenzacija 

10.1 Predlogi rešitve protitožbe Nalogodajalca proti trditvi Nalogoprejemnika so izključeni, razen če je takšna 
protitožba sodno utemeljena ali sprejeta s strani Nalogoprejemnika v pisni obliki. 
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11. Višja sila 

11.1 Višje sile ali druge nepredvidene ovire v domeni Nalogoprejemnika, ga osvobajajo od pridrževanja dogovorjenih 
obvez. Operativne in prometne motnje v domeni Nalogodajalca se tudi smatrajo za višjo silo ter osvobajajo 
Nalogoprejemnika za čas trajanja ovir v opravljanju storitev, ki jih je treba nuditi brez da lahko Nalogodajalec 
zahteva zmanjšanje cene. 

 

12. Odgovornosti za proizvod 

12.1 Nadomestilo škode v smislu § 12 Odgovornosti za proizvod zakona so izključeni razen, če Tožitelj dokaže da je 
napaka povzročena v domeni Nalogoprejemnika in je posledica vsaj nepazljivosti. 

 

13. Pristojnost in pristojno pravo 

13.1 V primeru, da ni drugače dogovorjeno, med interesnimi stranmi so za koriščenje veljavne sledeče zakonske 
odredbe. 

13.2 Za vse eventualne spore je pristojno mestno sodišče v mestu poslovanja Nalogoprejemnika. 

13.3 Veljavno je avstrijsko materialno pravo. Uporaba UN prava kupovanja je izključena. 

 

14. Zasebnost in sprememba naslova 

14.1 Nalogodajalec soglaša, da njegove osebne podatke vsebovane v kupoprodajnem dogovoru, lahko 
Nalogoprejemnik shrani in obdela. 

14.2 Nalogodajalec je dolžan obvestiti Nalogoprejemnika o spremembi svojih podatkov o stanovanju ali poslovnem 
naslovu, vse dokler predmet dogovora ni dokončno izpolnjen. V primeru, da pride do neuspešnega sporočila, 
izjava velja kot prispela v primeru, da je poslana na zadnji znani naslov. 

 

15. Končne odredbe 

15.1 V primeru, da katera koli odredba teh Pogojev postane neveljavna ali nedejavna, to pomeni da veljavnost ostalih 
odredb ne bo prizadeta. 


