Opći uvjeti isporuke (08/2012)
U nastavku se CONTAINEX naziva „prodavateljem“
1. Planovi i dokumenti
Planovi, skice, predračuni troškovi i ostala tehnička dokumentacija koja može biti dijelo ponude, kao
i uzorci, katalozi, prospekti, slike i slično uvijek ostaju intelektualno vlasništvo prodavatelja. Svaka
uporaba, umnožavanje, reprodukcija, širenje i predaja trećim osobama, objavljivanje i pokazivanje
smije se vršiti samo uz izričit pristanak vlasnika.
Naši crteži i skice koje smo vam stavili na raspolaganje shematski su prikazi i služe isključivo za
predočivanje. Ne mogu se uzeti kao temelj za tehničko planiranje.
2. Rok isporuke
2.1 Prodavatelj ima pravo izvršiti djelomične i uranjene isporuke.
2.2. Ako kupac pripremljenu robu u skladu s ugovorom ne preuzme na ugovorom određenom mjestu
i u ugovorom određeno vrijeme te ako kašnjenje nije izazvano prodavateljevim djelovanjem ili
propustom, prodavatelj može zahtijevati ispunjenje ugovorne obaveze ili odustati od ugovora uz
određivanje produženja roka.
Ako je roba izdvojena, prodavatelj je može uskladištiti na trošak i rizik kupca. Prodavatelj uz to ima
pravo na povrat svih opravdanih troškova koje je morao poduzeti u svezi ispunjenja ugovora, a koji
nisu sadržani u primljenim uplatama.
3. Cijena
Ako nije drukčije dogovoreno, cijene se podrazumijevaju franko tvornica prodavatelja bez utovara.
4. Plaćanje
4.1 Kupac nema pravo zaustaviti plaćanje zbog prava iz jamstva ili drugih zahtjeva koje prodavatelj
ne priznaje.
4.2 Ako kupac kasni s dogovorenim plaćanjem ili drugim davanjem, prodavatelj može izričito
zahtijevati ispunjenje ugovora i
a) pomaknuti ispunjenje vlastitih obveza do trenutka podmirenja zaostalih plaćanja ili drugih
davanja,
b) zahtijevati primjereno produljenje roka isporuke,
c) proglasiti dospjelom cijelu preostalu otvorenu kupoprodajnu cijenu,
d) ako od strane kupca ne postoji razlog razrješenja, od datuma dospijeća, računa se kamata na
zakašnjenje plaćanja od 1,5% mjesečno,
ili odustati od ugovora uz odobrenje prikladnog produženja roka.
4.3 Kupac u svakom slučaju prodavatelju mora nadoknaditi nastale troškove opomena i utjerivanja
kao daljnju štetu zbog kašnjenja s izvršenjem.
4.4 Ako po isteku produženja roka u skladu s 4.2 kupac ne izvrši zaostalo plaćanje ili druga davanja,
prodavatelj može odustati od ugovora pisanom obaviješću. Kupac je dužan na prodavateljev zahtjev
vratiti već isporučenu robu i nadoknaditi mu nastupjelo smanjenje vrijednosti robe kao i sve
opravdane troškove koje je prodavatelj morao snositi tijekom provođenja ugovora. Glede robe koja
još nije isporučena prodavatelj ima pravo gotove odnosno polugotove dijelove staviti na
raspolaganje kupcu i od njega zahtijevati odgovarajući dio prodajne cijene.
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5. Pridržaj prava vlasništva:
Prodavatelj pridržava pravo vlasništva na predmetu kupoprodaje do cjelovitog ispunjenja svih
financijskih obveza kupca. Prodavatelj ima pravo na predmetu isporuke izvana označiti svoje
vlasništvo. Kupac je dužan ispuniti potrebne propise o formi za zaštitu pridržaja prava vlasništva. U
slučaju ovrhe ili drugog opterećenja kupac je dužan istaknuti prodavateljev pridržaj prava vlasništva
te ga neodgodivo obavijestiti o tome.
6. Jamstvo:
6.1 Prodavatelj je u skladu sa sljedećim odredbama dužan ukloniti svaki nedostatak koji negativno
utječe na uporabljivost, a koji je utemeljen na pogrješci u konstrukciji, materijalu ili izvedbi.
Prodavatelj također mora preuzeti odgovornost za nedostatke na izričito traženim svojstvima.
6.2 Ova obveza postoji samo za nedostatke koji su nastupili tijekom razdoblja od godine dana pri
jednosmjenskom radu od trenutku prijenosa rizika odnosno isporuke s postavljanjem od trenutka
završetka montaže.
6.3 Kupac se može pozvati na ovaj članak samo ako je prodavatelja odmah pisanim putem
obavijestio o nastupjelom nedostatku. Kupac je dužan pribaviti dokaz da je nedostatak postojao već
u trenutku navedenom u točki 6.2. Ako prodavatelj prema odredbama ovog članka mora ukloniti
nedostatak te ako je obaviješten na taj način, dužan je prema vlastitom izboru:
a) popraviti neispravnu robu na licu mjesta,
b) zatražiti da mu se neispravna roba ili neispravni dijelovi pošalju radi popravka,
c) zamijeniti neispravne dijelove,
d) zamijeniti neispravnu robu.
6.4 Ako prodavatelj ne organizira povrat neispravne robe ili dijelova radi popravka ili zamjene te ako
nije drukčije dogovoreno, kupac preuzima troškove i rizik transporta. Povrat popravljene ili
zamijenjene robe ili dijelova se vrše na trošak kupca i rizik prodavatelja ako nije drukčije
dogovoreno.
6.5 Neispravna roba ili dijelovi zamijenjeni u skladu s ovim člankom stoje na raspolaganju
prodavatelju.
6.6 Prodavatelj je dužan nadoknaditi troškove samostalnog uklanjanja nedostataka od strane kupca
samo ako je za to dao svoju pisanu suglasnost.
6.7 Prodavateljeva jamstvena obveza vrijedi samo za nedostatke koji se pojave uz pridržavanje
predviđenih uvjeta rada i tijekom normalne uporabe. Jamstvena obaveza ne vrijedi posebice za
nedostatke koji se temelje na: lošem postavljanju od strane kupca ili njegovih ovlaštenih osoba,
lošeg održavanja, loših popravaka ili izmjena koje je proveo netko drugi, a ne prodavatelj ili njegove
ovlaštene osobe ili koje su provedene bez pisanog odobrenje prodavatelja, normalnom trošenju.
6.8 Za dijelove robe koje je prodavatelj nabavio od poddobavljača kojeg je odredio kupac
prodavatelj preuzima odgovornost samo u okviru prava iz jamstva na koje i sam ima pravo od strane
poddobavljača.
Ako prodavatelj izrađuje robu na temelju kupčevih podataka o konstrukciji, crteža ili modela,
prodavateljeva se odgovornost ne odnosi na konstrukciju nego na izvedbu u skladu s kupčevim
podacima. Kupac u tom slučaju prodavatelja smatra neutuživim i bez krivnje u smislu eventualne
povrjede zaštitnih prava.
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Prodavatelj ne preuzima rizik pri preuzimanju naloga za popravak ili pri izmjenama ili promjenama
stare i tuđe robe te pri isporuci rabljene robe.
6.9 Od početka jamstvenog roka prodavatelj ne preuzima drugu odgovornost osim one određene
ovih člankom.
7. Odgovornost:
7.1 Smatra se izričito ugovorenim da prodavatelj kupcu ne mora nadoknaditi štetu za ozljede osoba,
štetu na predmetima koji nisu predmet ugovora, za drugu štetu i gubitak dobiti ako nisu uzrokovani
okolnostima pojedinačnog slučaja koje prodavatelja terete za grubi nemar. Kupac je dužan podnijeti
dokaze za štetu koju navodi. Isključena je inverzija tereta dokazivanja.
7.2 Predmet kupnje pruža sigurnost koja se može očekivati na temelju propisa o odobrenju, uputa
za rad, proizvođačevih propisa o rukovanju predmetom kupnje, posebice glede eventualno
propisanih provjera, te drugih danih uputa.
7.3 U slučaju lakšeg nemara prodavatelja, ako se ne primijeni članak 7.1, nadoknada štete
ograničava se na 5% ugovornog iznosa, a najviše na 100.000 eura.
7.4 Svi zahtjevi za naknadu štete iz nedostataka na isporuci i/ili uslugama, ako prodavatelj izričito ne
prizna nedostatak, moraju se sudskim putem zatražiti u roku od godine dana po isteku ugovorom
određenog jamstvenog roka jer će prava u suprotnom izgubiti vrijednost.
8. Sud/nadležni sud:
Za prava iz ovog ugovora ili u svezi s ovim ugovorom nadležan je sud u Beču.
Prodavatelj tužbu može podnijeti i na sudu nadležnom prema kupčevu sjedištu.
Primjenjivat će se pravo nadležnog suda uz isključenje UN prava kupnje.
9. Općenito:
Ništavi uvjeti ne pogađaju valjanost ostalih uvjeta. Štoviše, tada se ugovorenim smatra uvjet koje su
stranke tim ništavim uvjetom namjeravale ugovoriti.

Opći uvjeti isporuke (08/2012)

Strana 3/3

