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1.
1.1.

Področje uporabe
Pričujoči splošni prodajni pogoji (»splošni prodajni pogoji«) veljajo za
vsa poslovna razmerja z našimi strankami (”kupci”). Splošni prodajni
pogoji ne veljalo, kadar je kupec potrošnik.

3.5.

Kupec lahko izvede pobot terjatev zgolj v primeru, če so njegove
nasprotne terjatve istovrstne in nesporne (smo bili z njimi seznanjeni
in smo jih priznali) ali ugotovljene s pravnomočno sodbo ali sodno
poravnavo.

1.2.

Splošni prodajni pogoji so izključni. Morebitni splošni ali poslovni
pogoji kupca nas ne zavezujejo oz. nas zavezujejo samo pod
pogojem, če smo jih izrecno pisno priznali, in zgolj v obsegu, v
katerem smo jih izrecno pisno priznali. Pričujoči splošni prodajni
pogoji veljajo tudi, če kljub našemu zavedanju obstoja nasprotnih ali
drugačnih splošnih pogojev kupca opravimo dobavo brez zadržkov.

3.6.

1.3.

Splošni prodajni pogoji so dani na razpolago kupcu pred oddajo
naročila. Šteje se, da kupec s podajo naročila soglaša s temi
splošnimi prodajnimi pogoji in jih brez zadržkov sprejema ter se
odpoveduje uporabi morebitnih svojih splošnih ali poslovnih pogojev.

Če se po sklenitvi pogodbe izkaže, da je zaradi kupčeve plačilne
nesposobnosti (na primer zaradi uvedbe insolvenčnega postopka
nad kupcem) ali drugih resnih razlogov negotovo ali bo kupec lahko
izpolnil svojo plačilno obveznost, imamo skladno z zakonskimi
predpisi pravico odložiti dobavo dokler kupec ne izpolni svoje
obveznosti (predplačilo) ali dokler ne zagotovi zadostnega
zavarovanja, da jo bo izpolnil. Če kupec ne zagotovi predplačila ali
zavarovanja v zahtevanem roku, imamo pravico odstopiti od
pogodbe.

4.
4.1.

Dobava
Če v teh splošnih prodajnih pogojih ali pogodbi ni navedeno drugače,
se za dobavo uporabljajo trgovinske klavzule INCOTERMS, veljavne
v času sklenitve pogodbe.

4.2.

Dobava se opravi v našem skladišču, ki šteje za kraj izpolnitve. Na
kupčevo zahtevo lahko po dogovoru blago na njegove stroške in
tveganje dobavimo na drugo mesto. V takšnem primeru smo
upravičeni, da po lastni presoji izberemo način prevoza (zlasti
prevoznika, pot in pakiranje). Če je bila dogovorjena dobava na
drugo mesto, se dobavni roki in datumi nanašajo na dobavo s strani
dobavitelja, špediterja ali tretje osebe, ki opravi prevoz. Dostava se
izvede brez zavarovanja. Zavarovanje se lahko sklene na kupčeve
stroške.

4.3.

Pridržujemo si pravico do delnih dobav, če kupec lahko delno dobavo
uporabi v okviru predvidenega namena uporabe blaga in kupec z
delno dobavo nima dodatnih stroškov. Kupca bomo o morebitnih
delnih dostavah obvestili.

5.
5.1.

Dobavni roki; zamuda pri dobavi; nedobava
Dobavni roki, navedeni v potrditvi naročila, veljajo le okvirno
(informativno), razen če je izrecno navedeno, da gre za fiksne roke.

5.2.

Dobavni roki se lahko podaljšajo ali prestavijo zaradi in za čas
trajanja višje sile ali drugih nepredvidenih okoliščin, na katere
nimamo vpliva, kot so npr. stavka, prekinitev dela, naravne nesreče
ali nepravilna ali nepravočasna dobava s strani naših dobaviteljev.
Zavezujemo se, da bomo kupca o takšnih dogodkih nemudoma
pisno obvestili; ravno tako ga bomo obvestili o predvidenem trajanju
dogodkov. Če takšna situacija traja več kot tri mesece, sta obe
pogodbeni stranki upravičeni do odstopa od pogodbe. V tem primeru
se prejete storitve in plačila vrnejo.

5.3.

Skladno z določilom 7.2. splošnih prodajnih pogojev ne odgovarjamo
za zamudo v dobavi ali nedobavo, če je zamuda oz. nedobava
posledica potrebnih uskladitev z regulatornimi zahtevami Uredbe
(ES) št.1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (Uredba REACH).

6.
6.1.

Odgovornost v primeru napak
Kupec je dolžan dobavljeno blago ob prevzemu nemudoma skrbno
pregledati za očitnimi napakami skladno s 461. členom OZ in nas o
odkritih napakah nemudoma pisno obvestiti. Če se napaka, ki je ni
bilo mogoče opaziti z običajnim pregledom ob prevzemu blaga,
pokaže kasneje v garancijskem roku, navedenem v določilu 6.5, nas
mora kupec nemudoma obvestiti o kasneje odkritih napakah.

6.2.

Neznatne napake se ne upoštevajo. Določilo 6.1. velja tudi v primeru
dobave prekomerne ali prenizke količine blaga ter dobave
napačnega blaga.

6.3.

Ustrezno določena uporaba dobavljenega blaga v skladu z Uredbo
REACH ne šteje za dogovor o lastnostih blaga ali uporabi blaga.

6.4.

Če ima blago napako, o kateri nas je kupec pravočasno obvestil, se
lahko po lastni presoji odločimo za odpravo napake v primernem
roku ali nadomestno dobavo, pri tem pa imamo pravico do vsaj dveh
poskusov pravilne izpolnitve pogodbene obveznosti. V primeru
resničnega obstoja napake, sami krijemo stroške popravila ali
nadomestne dobave. Če je popravilo neuspešno ali je za kupca
nesprejemljivo, lahko po lastni presoji zahteva ustrezno zmanjšanje

1.4.

Splošni prodajni pogoji veljajo tudi za vse bodoče poslovne odnose s
kupcem, ne da bi se morali nanje ponovno izrecno sklicevati.

2.
2.1.

Sklenitev pogodbe
Naše ponudbe so odprte (se lahko spreminjajo) in nezavezujoče,
razen če ni izrecno navedeno drugače. Enako velja za kataloge,
tehnično dokumentacijo, vzorce in druga obvestila v zvezi z blagom,
ki so posredovani kupcu.

2.2.

Naročilo kupca šteje za zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe, z
veljavnostjo 14 dni, razen če kupec v naročilu ne navede daljšega
roka veljavnosti naročila.

2.3.

Šteje se, da je pogodba s kupcem sklenjena v trenutku, ko kupec z
naše strani, v roku veljavnosti ponudbe, prejme izjavo, da naročilo
sprejemamo (potrdilo naročila).

3.
3.1.

Cene in plačilni pogoji
Naše (neto) cene so ”franko tovarna” in ne vključujejo zakonsko
določenega davka na dodano vrednost (DDV) ter stroškov embalaže,
razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

3.2.

Embalaža postane last kupca in je ne sprejmemo nazaj, z izjemo
odpadne transportne in skupinske embalaža kot jo določa slovenska
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. V primeru
vračila odpadne transportne embalaže mora kupec zagotoviti
ustreznost vrnjene embalaže, in sicer mora biti vrnjena embalaža
sledljiva, tehnično ustrezna in čista:

sledljivost: embalaža šteje za sledljivo, če je opremljena z
našimi nalepkami;

tehnična ustreznost: za tehnično neustrezno in/ali poškodovano
šteje embalaža, ki ni popolna (del embalaže manjka ali je
poškodovan) in ne zmore več zagotavljati ustreznega in varnega
skladiščenja blaga;

čistost: za umazano šteje embalaža, ki je po svojem izgledu
(notranjost in/ali zunanjost) izrazito oz. neobičajno zamazana;
embalaža, v kateri je bilo hranjeno drugovrstno blago ali
embalaža, ki vsebuje previsoke količine ostankov predhodnega
blaga.
Vsa vračljiva embalaža je podvržena plačilu kavcije. Prevzem
vrnjene embalaže ne pomeni avtomatičnega vračila kavcije, le-ta bo
odobrena po potrditvi našega skladišča o ustreznosti vračljive
embalaže.

3.3.

3.4.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen po sklenitvi pogodbe v
primeru nepredvidenega znižanja ali zvišanja stroškov, ki so
posledica sprememb prvotnih stroškov pridobitve blaga, stroškov
materiala itd. To med drugim velja tudi v primeru uvedbe in/ali
zvišanja javnih dajatev (npr. carinskih dajatev ali davkov), zvišanja
stroškov prevoza in/ali zavarovanja, uvedbe dodatnih pristojbin ipd.
Kupcu bomo na zahtevo predložili dokazila o spremenjenih oz.
dodatnih stroških.
Kupec mora blago plačati v roku plačila, navedenem na računu. Če
kupec blaga ne plača v navedenem roku, pride v zamudo s plačilom
in ga zadenejo zakonske posledice zamude. Od dneva zamude je
kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti skladno z določili
Obligacijskega zakonika (OZ).

plačila ali odstopi od pogodbe. Kupec je upravičen, da terja povrnitev
škode v skladu z določili 7. poglavja teh splošnih prodajnih pogojev.
6.5.

Garancija za odpravo napak velja šest mesecev od dobave blaga.
Kupec izgubi pravico sklicevati se na napako, če nas o napaki ne
obvesti pravočasno, razen če dokaže, da nam je bila napaka znana
ali nam ni mogla ostati neznana. Zastaralni rok za sodno
uveljavljanje garancijskih zahtevkov je eno leto, šteto od dneva, ko
nam je kupec pravočasno odposlal obvestilo o napaki.

6.6. Če je za napako odgovoren eden izmed naših dobaviteljev, je kupec
zavezan zahtevke najprej uveljavljati zoper tega dobavitelja, razen če
to ne bi bilo upravičeno pričakovati od kupca. V ta namen in v
potrebnem obsegu, na kupca prenašamo svoje pravice in svoje
terjatve do naših dobaviteljev iz naslova napak dobavljenega blaga,
kupec pa s prenosom soglaša. Kupec je zavezan uveljavljati zahtevke
iz naslova napak blaga zoper takega dobavitelja pred pristojnim
sodiščem oz. drugim pristojnim organom. Kupec lahko uveljavlja
zahtevke iz naslova napak dobavljenega blaga zoper nas v skladu s
temi splošnimi prodajnimi pogoji zgolj v primeru, če zahtevkov ne
more uveljavljati zoper našega dobavitelja in zgolj v obsegu, v
katerem zahtevka ni mogel uveljaviti zoper našega dobavitelja.
7.
7.1.

Omejitev odgovornosti
Naša odškodninska odgovornost je omejena v skladu z določili tega
poglavja.

7.2.

Odgovarjamo za naklep ali hudo malomarnost, za prevaro, za
lastnost blaga v primeru, da smo prevzeli garancijo za kakovost
blaga, ter za škodo iz naslova ogrožanja življenja ali zdravja in
povzročitve telesnih poškodb pri prodaji blaga. Naša odškodninska
odgovornost za lahko malomarnost je izključena.

7.3.

Naša odškodninska odgovornost je omejena na navadno škodo iz
naslova kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, ki jo je mogoče
pričakovati ob kršitvi pogodbe (predvidljiva škoda). Bistvene
pogodbene obveznosti so obveznosti, ki omogočajo normalno
izvrševanje pogodbe in za katere je kupec pričakoval in imel pravico
pričakovati, da bodo izvedene. Naša odgovornost za škodo iz
naslova izgubljenega dobička in nepremoženjsko škodo ter za
naključno in posredno škodo je izključena.

7.4.

Če ponujamo tehnične informacije ali svetovalne storitve in te
informacije in svetovalne storitve niso del pogodbeno dogovorjenega
obsega storitev, je v zvezi z njimi izključena kakršnakoli naša
odgovornost.

7.5.

Izključitev in omejitev odgovornosti skladno z zgornjimi določili velja
tudi za naše poslovodne organe, zakonite zastopnike, zaposlene in
vse naše druge pooblaščence oz. zastopnike.

8.

Odstop od pogodbe
V primeru kršitve obveznosti, ki ne temelji na napaki dobavljenega
blaga, sme kupec odstopiti od pogodbe zgolj, če je do okoliščin za
odstop pogodbe prišlo zaradi naše krivde ali malomarnosti.

9.
9.1.

Pridržek lastninske pravice
Dobavljeno blago ostane v naši lasti do celotnega plačila vseh naših
terjatev do kupca iz naslova dobave blaga (”pridržano blago”).

9.2.

Če kupec krši pogodbo, zlasti če zamuja s plačilom, smo upravičeni
odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo dobavljenega blaga. Po
vračilu dobavljenega blaga, ga lahko prodamo po primerni ceni, da s
prodajo nadomestimo obveznosti, ki jih ima kupec do nas ter od
kupca terjamo morebitno razliko in razumne stroške prodaje.

9.3.

Kupec je upravičen do prodaje pridržanega blaga v okviru svojega
rednega poslovanja, ne sme pa pridržanega blaga zastaviti ali ga
kako drugače obremeniti s pravicami tretjih. V primeru nadaljnje
prodaje pridržanega blaga (ne glede na to ali je pridržano blago
nadalje prodano z ali brez nadaljnje predelave) nam kupec vnaprej,
do preklica, odstopa terjatve do svojih kupcev iz naslova nadaljnje
prodaje pridržanega blaga, in sicer dokler kupec v celoti ne poplača
vseh terjatev do nas iz naslova dobave blaga. Kupec tudi po odstopu
terjatev, do preklica, obdrži pravico do njihove izterjave v svojem
imenu. Zavezujemo se, da pravice kupca do izterjave odstopljenih
terjatev ne bomo preklicali dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne
obveznosti oz. če zoper njega ni uveden insolvenčni postopek.
Kupec nam je dolžan posredovati informacije o odstopljenih terjatvah
in izterjavi odstopljenih terjatev ter nam nemudoma nakazati plačila
odstopljenih terjatev s strani svojih kupcev do višine zapadlih in
neplačanih obveznosti kupca do nas. V primeru preklica pravice do
izterjatve odstopljenih terjatev, nam je kupec dolžan posredovati
potrebne informacije in dokumentacijo za uspešno izterjavo
odstopljenih terjatev ter o odstopu terjatev obvestiti dolžnika.

9.4.

Če kupec predela ali obdela pridržano blaga, se predelava oz.
obdelava izvede za naš račun. Če se pridržano blago obdela z
materialom ali predmeti, ki niso naša last, pridobimo lastništvo (če
pridržano blago lahko šteje za glavno stvar) oz. solastništvo na novo

nastalem predmetu, in sicer v razmerju vrednosti med pridržanim
blagom in uporabljenimi materiali ali predmeti v času predelave.
Predmeti, ki na novo nastanejo zaradi predelave, so predmet istih
pogojev kot blago, ki smo ga prvotno dobavili.
9.5.

Če se zaradi predelave oz. obdelave pridržano blago in predmeti, ki
niso naša last, neločljivo združijo na takšen način, da kupčevi
predmeti štejejo za glavno stvar, velja dogovor, da kupec na nas
prenese solastniški delež v razmerju vrednosti med pridržanim
blagom in novo nastalim predmetom v času združitve.

9.6.

Kupec predmete, ki so predmet našega izključnega lastništva ali
solastništva, hrani s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Kupec mora
pridržano blago zavarovati pred običajnimi tveganji in nam o tem na
zahtevo predložiti dokazilo. Kupec nam odstopa vse terjatve iz
naslova zavarovalnih zahtevkov.

9.7.

Če bi vrednost pridržanega blaga oz. zaradi predelave novo
nastalega blaga oz. s pridržanim blagom povezanih nam
odstopljenih terjatev presegla višino naših terjatev do kupca za več
kot 25 %, smo zavezani na zahtevo kupca po lastni izbiri prenesti
lastninsko pravico na pridržanem blagu ali povratno prenesti
odstopljene terjatve na kupca.

10.
Razno
10.1. Za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz teh splošnih prodajnih
pogojev ali so povezani s temi splošnimi prodajnimi pogoji, vključno z
odškodninskimi zahtevki, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na
navedeno si pridružujemo pravico vložitve tožbe na pristojnem
sodišču po sedežu kupca.
10.2. Za presojo vseh razmerij s kupcem se uporablja pravo Republike
Slovenije (predvsem OZ, v kolikor ni s temi splošnimi prodajnimi
pogoji drugače določeno). Uporaba Konvencije ZN o pogodbah o
mednarodni prodaji je izključena.
10.3. Splošni prodajni pogoji so sestavljeni v slovenski in angleški različici.
V primeru dvoma ali razlikovanja prevlada slovenska različica.

