
SPLOŠNI NABAVNI POGOJI 

To naročilo je hkrati nabavna pogodba. S potrditvijo tega naročila dobavitelj v celoti sprejema 
naše splošne nabavne pogoje. S sprejetjem teh pogojev se zavezuje, da jih bo v celoti upošteval. 
Določila dobaviteljevih lastnih poslovnih pogojev nas kot kupca ne zavezujejo v nobenem primeru. 

Za vsa odstopanja od omenjenih pogojev je potrebno soglasje kupca.
Dobavljeno blago mora biti opremljeno z dobavnico, ki vsebuje vse referenčne podatke o naročilu.

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI
 
1 Vse ponudbe prodajalca so nezavezujoče in so odvisne od potrditve naročila.

2 Obveznosti prodajalca so veljavne le, če so izdane v pisni obliki in podpisane s strani pooblaščene osebe.

3  Prodajalec prodaja blago samo v skladu s temi pogoji. Določila kupčevih poslovnih pogojev prodajalca ne zavezujejo v nobenem primeru. Če je prodajalec s kupcem sklenil pogodbo z 
drugačnimi določili za posamezno prodajo, se splošni prodajni pogoji uporabljajo v vsem, česar pogodba za posamezno prodajo ne ureja drugače. 

4 Dostava manjše ali večje količine blaga od tiste, navedene v naročilu, je upravičena oz. dovoljena v okviru cen in pogojev, določenih v ponudbi.

5 Kupec ne sme zavrniti delne dobave.

6  Cene so določene skladno s pogoji, ki veljajo na dan prodaje blaga, upoštevajoč ekonomsko situacijo, menjalne tečaje, carino, DDV in drugo. Če se karkoli od naštetega spremeni tekom 
izvršitve naročila, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cen. 

7  Prodajalec ne zagotavlja dostave na točno določeni datum. Razen če ni drugače dogovorjeno, so postavljeni roki približni, nezavezujoči in upoštevani v okviru mogočega. V primeru 
zamude pri dobavi prodajalec ni zavezan k plačilu obresti oziroma nadomestilu škode.

 8  Tudi če določba v pogodbi navaja natančen rok dobave, ima prodajalec v primeru zamude, ki nastane kot posledica višje sile ali razlogov, na katere sam nima vpliva, pravico podaljšati 
dobavni rok. Če okoliščine to zahtevajo, lahko prodajalec delno ali popolnoma odstopi od pogodbe. V tem primeru kupec nima pravice zahtevati plačila obresti oziroma nadomestila 
škode, prekiniti pogodbe, naročiti blaga drugje na račun prodajalca ali od prodajalca zahtevati, da blago priskrbi od drugega podjetja.

9  Vsi naši proizvodi se prodajajo s strani uveljavljenih proizvajalcev, pooblaščenih rezalnih centrov oz. trgovcev. Kupec je dolžan, razen če ni v pogodbi določen poseben prejem, upoštevati kontrolo 
blaga, izvedeno s strani naših rezalnih centrov, in jo upoštevati kot dokončno. Če je v pogodbi določen poseben prejem ali pregled blaga, vse stroške, nastale v zvezi s tem, poravna kupec.

10 Od trenutka, ko je blago kupcu na voljo v naših rezalnih ali trgovskih centrih, so vsa tveganja v zvezi z blagom v breme kupca, tudi če se transport izvede na stroške  prodajalca.

11  Ne glede na določila iz točke 9 je morebitne skrite napake kupec dolžan reklamirati najkasneje v roku 10 delovnih dni od datuma prevzema blaga, sicer izgubi vse pravice, ki mu pripadajo iz tega naslova.

12  V primeru, da je bilo zaradi ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti s pogodbo/ponudbo blago vrnjeno v naše skladišče, bo prodajalec po svoji izbiri ali blago brezplačno zamenjal v skladu z določili 
prvotne pogodbe/ponudbe ali pa kupcu priznal dobropis v protivrednosti vrnjenega blaga.  V nobenem primeru pa garancija ne obsega več kot zgolj menjavo blaga ob ugotovljenih pomanjkljivostih.

13  V primeru zamude plačila je kupec dolžan plačati zamudne obresti, izračunane na podlagi obrestne mere, ki jo uporablja Evropska centralna banka za svoje zadnje operacije glavnega 
refinanciranja, povečane za 10 odstotnih točk. Poleg tega mora kupec plačati pavšalno nadomestilo za stroške izterjave v višini 40 €. Zamudne obresti in nadomestila se obračunavajo 
od prvega dne zamude. Kupec jih je dolžan plačati samodejno, brez opozorila.

14 Prodajalec si pridržuje pravico od kupca zahtevati, tudi po delni izvedbi naročila, zagotovilo o pravilnem izpolnjevanju njegovih obveznosti.

15  Prodajano blago skupaj z vsemi pripadajočimi dodatki ostane last prodajalca, dokler kupec ne izpolni vseh obveznosti. Kupec sme razpolagati  z blagom, ko poravna celoten znesek 
plačila. Do takrat se kupec zaveže, da blaga ne bo prodal, zastavil in da ga bo ohranil v brezhibnem stanju.

16 Za reševanje sporov, nastalih v zvezi s splošnimi prodajnimi pogoji ali z garancijskimi zahtevki, je pristojno Okrajno sodišče v Kranju. Spori se rešujejo po veljavni slovenski zakonodaji.

17  Prodajalec ne prevzema odgovornosti v primeru, če se po podatkih kupca izkaže, da je kupljeno blago zaščiteno s patentom, ali v primeru kazni oziroma zamudnih obresti, ki bi nastale pri morebi-
tni prekoračitvi roka dobave prodajalec ne prizna nobenega nadomestila škode ali zamudnih obresti, ki bi nastale zaradi zamude pri dobavi. Kupec je v teh primerih sam odgovoren za posledice.

18  Prodajalec ne prevzema odgovornosti za posledice, nastale pri izvedbenih delih, za katera je material priskrbela stranka, v primeru, da bi prišlo do sprememb lastnosti tega materiala. Če pri 
izvedbenih delih pride do dimenzijskih odstopanj, napak v zunanjem videzu ali neustrezno opravljenega dela, ni prodajalec v nobenem primeru dolžan zamenjati dobavljenega materiala.

KLAVZULA O PRIDRŽKU LASTNINSKE PRAVICE
 
Prodajalec si po zakonu pridržuje lastninsko pravico dobavljenega blaga vse do popolnega plačila kupnine.

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE

This order shall be considered as a purchasing contract. By its acceptance the supplier 
shall be obliged to make a conform delivery and shall not insist on opposite terms mentio-
ned in his order acknowledgements, confirmations, tariffs or others.

The terms of this purchasing order can only be changed by our agreement.
A delivery note mentioning the complete order references shall accompany the goods.
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 Certificates

Kakovost dobavljenega blaga preveri kupec. Kupec ima pravico blago vrniti tudi 
v primeru, da se skrite tovarniške napake izdelka pokažejo ob njegovi uporabi.  

V primeru višje sile si kupec pridržuje pravico do preklica, zaustavitve ali spre-
membe naročila. Datum valute za račune, ki jih bo kupec prejel po 10. dnevu 
meseca dobave, se odloži na naslednji mesec. Datum valute za blago, dostavl-
jeno po 25. dnevu tekočega meseca, se prav tako odloži na naslednji mesec.

V dveh izvodih.

Za reševanje sporov, nastalih v zvezi s splošnimi nabavnimi pogoji, je pristo-
jno Okrajno sodišče v Kranju.

So sestavni del naročila. Kupec bo plačilo izvršil na podlagi ustreznih veljavnih 
certifikatov za blago. Datum prejema certifikatov pogojuje plačilo računa.
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Certifikati

The incoming material is controlled by us. However, we reserve the right to return 
the material in case of fabrication defects occurring when material shall be used.

We reserve the right to cancel, to stop or to modify an order in case of act of 
God.Value date of invoices received after the 10th of the delivery month will be 
deferred to the following month.Value date for deliveries made after the 25th 
will be deferred to the following month.

with two copies.

Any dispute arising out of or in connection with any such contract shall be 
referred to arbitration to the Local Court in Kranj, Slovenia

Certificates are entire part of the order. The date of receipt determines the 
payment of the invoice.


