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Splošni prodajni in dobavni pogoji
SPLOŠNO
Prodajne in druge dobavne pogodbe so sklenjene na osnovi naših sledečih Splošnih prodajnih in
dobavnih pogojev. Veljavni so izključno za podjetja in javne ustanove. S sklenitvijo pogodbe se
kupec/naročnik (v nadaljevanju: stranka) strinja z veljavnostjo naših Splošnih prodajnih in dobavnih
pogojev. Izrecno nasprotujemo odstopanju od naših Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev; z
odstopanji se strinjamo samo, če z njimi pisno soglašamo. Naši Splošni prodajni in dobavni pogoji
veljajo tudi za prihodnje prodajne in druge dobavne pogodbe, tudi če se na njih izrecno ne sklicujejo.
I. PONUDBE
Ponudbe vključno s prilogami, kot so to slike, risbe in navedbe mer, so le približne in nezavezujoče.
Na predračunih, risbah in drugih dokumentih si pridržujemo lastninsko in avtorske pravice. Te listine
ne smejo biti dostopne tretjim osebam.
II. OBSEG DOBAVE / ODLAGANJE ODPADKOV
1. Za naše dobave je merodajna naša pisna potrditev naročila. Zaščitne naprave pri pošiljki so
dobavljene le, če je bilo to dogovorjeno v pisni obliki. Dodatni dogovori in spremembe veljajo le, če
jih pisno potrdimo.
2. Upravičeni smo do delnih dobav.
3. Z naše strani skupaj z našimi izdelki dobavljene dopolnilne električne naprave drugih proizvajalcev,
se lahko kot odpadna električna oprema oddajo v za to primernem zbirnem centru, prav tako pa
imajo tudi proizvajalci teh električnih naprav dolžnost njihovega prevzema kot odpadne električne
opreme (Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo).
III. CENE, IZSTAVITEV RAČUNA IN PLAČILO
1. Naše cene in znesek, ki ga stranka dolguje po izvršitvi naročila, sta odvisna od splošnega gibanja
cen ali vrednosti tistega blaga in storitev na trgu, ki imajo neposreden vpliv na naše stroške
izvedbe naročila (še posebej sklenitev kolektivnih pogodb ali spremembe v cenah materiala).
Spremembe (zvišanja ali znižanja) takšnih predhodnih stroškov, bomo v celoti prenesli na naše
stranke, v kolikor stroškovno vplivajo na naše cene. Na zahtevo stranke bomo priložili dokaze teh
sprememb.
2. Račun bo izstavljen takoj, ko bomo z naše strani naredili vse potrebno za izpolnitev pogodbe tako,
da dejanska oblast na predmetu dobave lahko preide na stranko.
3. Plačilo se šteje kot prejeto, ko lahko razpolagamo z zneskom.
4. Če je stranka s plačili v celoti ali delno v zamudi - pri dogovorjenih obročnih plačilih z enim
obrokom – lahko, ne glede na naše pravice iz tč. VI. 4., po brezuspešnem preteku primernega roka,
od pogodbe odstopimo in zahtevamo odškodnino namesto izpolnitve.
5. Pri zamudi s plačilom zaračunavamo zamudne obresti v višini 8 % nad osnovno obrestno mero.
Pridržujemo si pravico zahtevati višjo odškodnino zaradi zamude.
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nesporna ali pravnomočno priznana. Stranka lahko pridržno pravico uveljavlja le zaradi zahtevkov
iz iste pogodbe.
IV. DOBAVNI ROK, PRIDRŽEK SAMODOBAVE
1. Informacije o dobavnem roku niso zavezujoče. Dogovorjeni dobavni roki pričnejo z oddajo naše
potrditve naročila, vendar ne pred prejemom s strani stranke preskrbljenih dokumentov, dovoljenj in
odobritev, kot tudi dogovorjenega predplačila. Dobavni rok je spoštovan, če predmet dobave do
njegovega poteka zapusti tovarno ali je stranki sporočena pripravljenost za odpremo.
2. V primeru višje sile ali drugih dogodkov, ki otežujejo dobavo, se dobavni rok ustrezno podaljša.
3. V kolikor in dokler od naših preddobaviteljev ne prejmemo blaga iz razlogov, na katere nimamo
vpliva, lahko odstopimo od pogodbe, če se s stranko ne moremo sporazumeti o drugačnem
ravnanju, kot je na primer preložitev dobave na kasnejši datum. Stranko bomo nemudoma obvestili
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o nedobavi ali nepravočasni dobavi s strani naših preddobaviteljev. V primeru odstopa od pogodbe,
bomo stranki v skladu z zakonskimi določbami nemudoma povrnili že vplačana plačila.
4. Stranka nam lahko v štirih tednih po prekoračitvi nezavezujočega dobavnega roka, pisno postavi
primeren rok. Po neuspešnem poteku tega roka, lahko s pisno izjavo odstopi od pogodbe, če smo
mi odgovorni za zamudo. Če stranka zakasni odpremo, nam mora od začetka drugega meseca
dalje plačevati stroške skladiščenja v višini 0,5% zneska računa mesečno.
V. PREHOD NEVARNOSTI/SPREJEM/LOGISTIKA
1. Dobavljamo franko tovarna (EXW). Če je stranka trgovec, preide nanj nevarnost z obvestilom o
pripravljenosti za odpremo, najkasneje pa z izročitvijo blaga špediterju/prevozniku. Na druge
stranke nevarnost preide z izročitvijo blaga špediterju/prevozniku. Na željo stranke na njene
stroške zavarujemo blago pred lomi in škodami pri prevozu ter zaradi ognja in vode.
V kolikor stranka prevoza ne organizira sama, naročimo prevoznika mi, in sicer v imenu in za
račun stranke.
2. Stranka lahko odkloni sprejem blaga samo, če se očitno razlikuje od naročila.
3. Naš logistični priročnik, ki se nahaja na spletni strani http://www.hydac.com/deen/service/container-management.html, je sestavni del pogodbe.
VI. LASTNINSKI PRIDRŽEK

1. Do prejema vseh plačil iz dobavne pogodbe, si pridržujemo lastništvo nad z naše strani
dobavljenim blagom. Če je stranka trgovec, si pridržujemo lastništvo nad vsem z naše strani
dobavljenim blagom, do prejema vseh plačil iz poslovnega odnosa s stranko.
2. Obdelava in predelava z naše strani dobavljenega blaga, ki je še vedno v naši lasti, je možna samo
po našem naročilu, brez da bi iz tega za nas nastale obveznosti. Če je blago v naši lasti zmešano,
pomešano ali povezano z drugimi predmeti, nam stranka že sedaj odstopa njene pravice iz
lastništva ali solastništva na novem predmetu in ga je dolžna za nas skrbno hraniti.
3. Stranka lahko odsvoji blago v naši lasti v rednem poslovanju le, če ni v zamudi s plačili. Že ob
podpisu pogodbe nam v zavarovanje odstopa iz naslova odsvojitve ali na drugi pravni podlagi
pripadajoče terjatve do svojih odjemalcev, skupaj z vsemi stranskimi pravicami, in sicer v polni
višini. Dokler stranka napram nam ni v plačilni zamudi, je upravičena do izterjave terjatve.
4. V času trajanja lastninskega pridržka je stranka dolžna pridržano blago vzdrževati v primernem
stanju in nemudoma izvajati vsa potrebna vzdrževalna dela in popravila. Če stranka zamuja ali ne
izpolni svojih obveznosti v povezavi z lastninskim pridržkom, lahko po neuspešnem poteku z naše
strani postavljenega primernega roka od pogodbe odstopimo in od stranke zahtevamo izročitev
predmeta dobave.
5. Blago z lastninskim pridržkom je lahko zastavljeno, izročeno kot jamstvo, dano v najem ali
preneseno na tretje le z našim pisnim soglasjem.
6. Pri posegih tretjih na pridržano blago, zlasti v primeru rubeža, nas mora stranka o tem takoj pisno
obvestiti in tretjega opozoriti o našem lastninskem pridržku. Stroške dejanskega in pravnega
zasledovanja našega lastništva nosi stranka, v kolikor jih ni mogoče kriti od tretjih.
VII. JAMČEVANJE/ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE
Za pomanjkljivosti na predmetu dobave, izključujoč nadaljnje zahtevke ne glede na tč. IX. teh pogojev,
smo odgovorni kot sledi:
1. Stranka je dolžna prispelo blago nemudoma pregledati in nemudoma pisno grajati pomanjkljivosti.
V primeru, da je imel predmet dobave napake pri prehodu nevarnosti, smo po lastni izbiri
upravičeni odpraviti pomanjkljivost (popravilo) ali dobaviti stvar brez napak (nadomestna dobava).
Zamenjani deli postanejo naša last in se nam morajo vrniti.
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2. Stranka nam je dolžna omogočiti, da napako odpravimo, zlasti pa nam omogočiti dostop do
predmeta dobave, ki se nahaja v njeni sferi razpolaganja.
3. Stranka ni upravičena sama odpraviti pomanjkljivosti ali jo sama dati odpraviti tretjim, razen če smo
pri odpravi napake v zamudi, ali pa je zaradi nevarnosti zamude prisiljena k odpravi napake. V
takem primeru lahko odpravo napake izvaja izključno šolano strokovno osebje in z uporabo
originalnih nadomestnih delov.
4. Če popravilo oziroma nadomestna dobava ne prinese želenega rezultata iz razlogov na naši strani,
ali če se krivdno ne držimo nam postavljenega roka za naknadno izpolnitev, lahko stranka – v
okviru zakonskih predpisov - po svoji izbiri zmanjša pogodbeno ceno ali odstopi od pogodbe.
5. Stranka ni upravičena do kakršnihkoli jamčevalnih zahtevkov, če je kršila določbe iz tč. VII. 2. ali tč.
VII. 3.
6. Jamčevalni zahtevki ne veljajo v primerih nestrokovne montaže, zagona, rabe, ravnanja,
skladiščenja,
vzdrževanja,
popravila,
obnove
ali
spremembe
predmeta
dobave
s strani stranke ali tretjih, za škodo zaradi normalne obrabe predmeta dobave, uporabe
neprimernih obratnih sredstev ali drugih okoliščin na strani stranke ali tretjih. Ne prevzemamo
nikakršne odgovornosti za primernost uporabe predmeta dobave in za njegovo vgradnjo v naprave
ali v vmesnike teh naprav. Pri prototipih naša odgovornost za rezultate koncepta in razvoja
preneha ob zagonu proizvodnje.
VIII. ZASTARANJE
Vsi jamčevalni zahtevki stranke zastarajo v zakonskih rokih.
IX. ODGOVORNOST
1. V kolikor ni v nadaljevanju navedeno drugače, je naša odgovornost – ne glede na kateri pravni
podlagi - izključena. Ne odgovarjamo za škodo, ki ni nastala na samem predmetu dobave. Zlasti ne
odgovarjamo za izgubljeni dobiček ali drugo premoženjsko škodo stranke.
2. Ta izključitev odgovornosti ne velja pri naklepu in hudi malomarnosti. Prav tako tudi ne za napake,
ki so bile zvijačno zamolčane ali katerih odsotnost je bila jamčena, ter pri krivdnih poškodbah, ki se
nanašajo na življenje, telo in zdravje.
3. V kolikor malomarno kršimo bistveno pogodbeno obveznost, je naša odgovornost omejena na
predvidljivo škodo.
X. UPRAVIČENOST DO ZAVRNITVE STORITEV
Upravičeni smo zavrniti opravljanje storitev, če in kolikor je opravljanje storitev za nas, zaradi okoliščin,
za katere nismo odgovorni, nesprejemljivo. Nesprejemljivost opravljanja storitev je podana še zlasti
tedaj, če je storitev potrebno opraviti v državi, za katero je izdano potovalno opozorilo ali temu
ustrezna varnostna navodila.
XI. RAZNO
Kraj izpolnitve je sedež našega podjetja. To je tudi izključna sodna pristojnost za vse spore iz
poslovnega odnosa, če je stranka trgovec. Ne glede na to smo upravičeni tožiti tudi pred pristojnim
sodiščem po sedežu stranke. Za pravna razmerja med stranko in nami velja izključno pravo Republike
Slovenije. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je
izključena.
Stranka se strinja, da jo zavezuje naš poslovni kodeks, ki se nahaja na spletni strani
http://www.hydac.com/de-en/company/business-code.html
Če je katera od določb v teh pogojih neveljavna ali nična, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

