SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI ZA LETO 2010
Pri sklepanju pogodb in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti so za prodajalca in za kupca obvezni naslednji splošni prodajni pogoji, če se kupec in prodajalec ne dogovorita
drugače.
I.
1.
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Ponudba

Ponudbo daje prodajalec brezplačno.
Mere in teže, navedene v prilogah, ki spadajo k ponudbi, kot so skice,
prospekti, načrti in slike, se štejejo za približne, kolikor ni izrecno navedeno, da
so obvezne.
Ponudbe, predračune, skice, slike in načrte štejemo za zaupne dokumente,
zato jih kupec brez prodajalčevega pristanka ne sme odstopiti ali dati na
vpogled tretjim osebam.
II.

2.

3.

4.

Ob prevzemu blaga, bodisi od prodajalca ali od poddobavitelja, je kupec dolžan
blago brez odlašanja pregledati in ugotoviti njegovo količino in kakovost. Če pri
tem ugotovi napake, je svoje ugovore dolžan takoj pismeno sporočiti prodajalcu.
Ugovorom mora predložiti komisijski zapisnik.
Kupec je dolžan poskrbeti za strokovno razkladanje, skladiščenje, transport na
gradbišču in uporabo blaga po veljavnih predpisih in pismenih navodilih
proizvajalca ter o tem seznaniti končnega uporabnika blaga.
Reklamacije glede kakovosti blaga upošteva prodajalec samo v primeru, če je
kupec blago uporabil v skladu z veljavnimi predpisi ter tehničnimi navodili
prodajalca ob upoštevanju osnovnih načel gradbene fizike.

Sklepanje pogodbe
VII. Garancija
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Pogodba je sklenjena, ko se kupec in prodajalec sporazumeta o bistvenih
sestavnih delih pogodbe. Pismena pogodba velja za sklenjeno, ko jo podpišejo
obe stranki. Pismeno, ustno ali na drug način dano naročilo postane obvezno
za obe pogodbeni stranki ob ustnem ali pismenem potrdilu kupca.
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4.

Dobava

Kupec pooblašča prodajalca, do lahko v njegovem imenu in na njegov račun
organizira prevoz blaga.
Dogovorjeni rok dobave teče od dneva, ko prejme prodajalec od kupca
pismeno pogodbo in podpisane Splošne prodajne pogoje prodajalca oziroma
od dneva, ko prodajalec potrdi naročilo.
Prodajalec odpremlja blago na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi, kolikor
ne nastopijo izredne okoliščine.
Zaradi prepozno poslane specifikacije ali spremembe podatkov, ki ovirajo
normalno proizvodnjo, kot so spremembe količin dimenzij in kakovosti, se rok
dobave določi sporazumno. Škoda, ki bi nastala zaradi teh okoliščin, bremeni
kupca.
Kupec ne more zavrniti delne pošiljke.
Za dan izvršene dobave velja dan odpreme.
Prodajalec ni v zamudi z dobavo, če kupec ne dostavi pravočasno dispozicije
za odpremo.
Pri sukcesivnih dobavah prodajalec ni dolžan nadaljevati z dobavo, v kolikor
kupec ne plača vseh zapadlih terjatev.
Pogodbeni rok ne velja, če so se v času veljavnosti pogodbe spremenile
okoliščine v proizvodnji prodajalca ali poddobavitelja zaradi nenavadnih
dogodkov, določenih v U 56, tako da je onemogočena proizvodnja
dogovorjenega blaga. Med take okoliščine štejemo tudi neuspelo proizvodnjo
blaga ali pomanjkanje surovin, ki so vezane no uvoz. V takem primeru se
prodajalec in kupec posebej dogovorita o novih dobavnih rokih.
Prodajalec je dolžan kupcu takoj javiti okoliščine iz točke 9, kupec pa se je
upravičen prepričati še o nastopu izrednih okoliščin.
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Za vse blago lastne proizvodnje daje proizvajalec enoletno garancijo.
Za kritino daje proizvajalec triintridesetletno garancijo.
Garancija za kritino velja samo, če je postavitev bila izvedena v skladu z navodili
za pokrivanje.
Poškodbe blaga zaradi nepravilne manipulacije, transporta, skladiščenja, montaže
in uporabe blaga, so iz garancije izključene.
Garancija začne veljati z dnem prevzema blaga v skladišču proizvajalca.
Proizvajalec se obvezuje, do bo v garancijskem roku no svoje stroške odpravil
napake na blagu, oziroma, da bo blago z napakami zamenjal z novim.
Za blago druge kvalitete in lom prodajalec ne daje garancije.
VIII. Plačilo
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Če niso cene v sami pogodbi izrecno navedene in označene kot dokončne, se po
pogodbi dobavljeno blago lastne proizvodnje in blago poddobaviteljev ter
opravljene storitve zaračunava po cenah, ki veljajo na dan dobave.
Cene blaga poddobaviteljev se oblikujejo v skladu z veljavnimi predpisi na dan
dobave.
Če način plačila ni drugače dogovorjen je kupec dolžan plačati prodajalcu prejeto
blago in opravljene storitve najkasneje v 30 dneh od nastanka obveznosti.
Če kupec prekorači rok plačila, mora plačati prodajalcu predpisane zamudne
obresti. Če zavaruje plačilo z enim od instrumentov za zavarovanje plačila pa se
zaračunavajo obresti v skladu s kupoprodajno pogodbo.
Če kupec ne plača dobavljenega blaga ali storitev v predpisanem roku ali ne
vključi menične obresti v znesek menice, ima prodajalec brez predhodnega
obvestila pravico terjatev kompenzirati ali iztožiti.
Če je kupec v zamudi s plačilom že dobavljenega blaga, prodajalec zahteva od
kupca, da plača še nedobavljeno blago pred dobavo. Če se sklepa pogodba za
večje vrednosti blaga, lahko zahteva prodajalec od kupca avans. O višini avansa
se dogovorita za vsak primer posebej.
IX. Embalaža
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Prodajalec dobavlja vse blago fco skladišče prodajalca oziroma fco vozilo iz
enega svojih skladišč. Blago, ki ga sam ne proizvaja je vezano na dobavo
poddobavitelja in to v celoti ali delno.
Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi v skladišču proizvajalca
oziroma v skladišču poddobavitelja. Nevarnost uničenja ali poškodovanega
blaga preide na kupca v trenutku, ko je blago prevzel oziroma, ko je izročeno
prevozniku. S tem ne preide na kupca samo nevarnost, ki je združena s
prevozom samim, ampak tudi vse druge nevarnosti, katerim je blago
izpostavljeno med prevozom. Kupec nosi riziko in stroške, ki nastanejo po
naložitvi blaga na vozilo.
Stroški v zvezi z organizacijo prevoza blaga in prevozom samim bremenijo
kupca.
Odpremljeno blago, ki go kupec iz kakršnega razloga noče sprejeti, je kupec
dolžan razložiti, uskladiščiti in čuvati, kot da je pravica uporabe njegova. O tem
mora takoj obvestiti prodajalca.
V.
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Način izročitve in prehod nevarnosti
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XI. Pravica uporabe
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Odgovornost za napake

Prodajalec je odgovoren kupcu za napake, ki jih ima blago ob prehodu
nevarnosti no kupca.

Prodajalec sl pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu in ima zastavno
pravico na blagu do vrednosti neplačane kupnine.
Kupec je dolžan varovati dobavljeno blago do popolnega plačila na tak način, da
poskrbi za pravilno uskladiščenje blaga. Varovati mora blago in zavarovati koristi
prodajalca proti vsem škodam, kot na primer lomu, izgubi, tatvini, neodgovornemu
ravnanju in podobno.
XII. Spori
Za vse morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, je stvarno in krajevno pristojno
Okrožno sodišče v Novi Gorici.
XIII. Končne določbe

1.
2.

VI.

Gradbena, montažna in krovska dela

Za morebitno strokovno sodelovanje pri gradbenih, montažnih in krovskih delih, se
med kupcem in prodajalcem lahko sklene posebna pogodba.

Kakovost

Blago, ki go prodajalec dobavlja kupcu, je proizvedeno v skladu z veljavnimi
predpisi.
Proizvajalec proizvaja blago praviloma samo po svoji dokumentaciji. Če dela po
dokumentaciji kupca, odgovarja prodajalec za pravilno izdelavo po
dokumentaciji, ne pa tudi za pravilno dimenzioniranje in uporabnost blaga.
Če dela po dokumentaciji kupca, si prodajalec pridržuje pravico, kadar to
zahteva način proizvodnega procesa, da med izdelavo opravi določene
konstrukcijske spremembe, toda le s predhodnim pristankom kupca. Stroški
vseh sprememb bremenijo kupca.

Prodajalec dobavlja blago na paletah, embalirano in v razsutem stanju.
Palete in embalažo, ki je potrebna za zaščito blaga med prevozom zaračunava
prodajalec po ceni, ki je oblikovana v skladu z veljavnimi predpisi na dan dobave,
razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače.

Ti splošni prodajni pogoji so sestavni del vsake pogodbe in veljajo kolikor niso
posamezni pogoji drugače dogovorjeni v pogodbi sami ali v potrditvi naročila.
Kolikor posamezna vprašanja, ki se nanašajo na nakup in prodajo blaga in storitev
v teh Splošnih prodajnih pogojih niso dogovorjena, privolita stranki v uporabo
Splošnih uzanc za blagovni promet.

