Splošni dobavni pogoji (08/2012)
V nadaljnjem besedilu se CONTAINEX navaja kot „prodajalec“.
1. Načrti in dokumentacija
Načrti, skice, predračuni in drugi tehnični dokumenti, ki so lahko del ponudbe, ostajajo prav
tako kot vzorci, katalogi, prospekti, slike in podobno intelektualna lastnina prodajalca.
Vsakršna uporaba, razmnoževanje, reprodukcija, širjenje in izročitev tretji osebi, objavljanje
in predstavitev je mogoča samo z izrecnim dovoljenjem lastnika.
Od nas na razpolago dane slike in skice so le prikazi in služijo izključno samo za uprizoritev.
Ne morejo se uporbljat kot temelj za tehnično planiranje.
2. Dobavni rok
2.1 Prodajalec je upravičen do delne in predhodne dobave.
2.2. Če kupec ne prevzame po pogodbi pripravljenega blaga na dogovorjenem kraju ali v
dogovorjenem trenutku in zamuda ni povzročena zaradi dejanja ali opustitve prodajalca,
lahko prodajalec zahteva ali izpolnitev ali določi rok za sprejem odstopa od pogodbe.
Če je blago bilo odstranjeno, lahko prodajalec skladišči blago na stroške in odgovornost
kupca. Prodajalec ima prav tako pravico do povračila vseh upravičenih stroškov, ki so nastali
zaradi obveznosti pri izvajanju pogodbe in ki niso vključeni v prejeta plačila.
3. Cena
Če ni dogovorjeno drugače, cene veljajo franko tovarna prodajalca brez nakladanja.
4. Plačilo
4.1 Kupec ni upravičen do zadrževanja plačila zaradi pravice uveljavljanja garancije ali
drugih s strani prodajalca nepotrjenih nasprotnih zahtevkov.
4.2. Če kupec zamuja z dogovorjenim plačilom ali drugimi storitvami, lahko prodajalec ali
vztraja pri izpolnitvi pogodbe in
a) odloži izpolnitev svojih obveznosti do izpolnitve zaostalih plačil ali ostalih storitev,
b) zahteva primerno podaljšanje dobavnega roka,
c) zahteva plačilo celotne neplačane nakupne cene,
d) v kolikor kupec nima upravičenega vzroka, od zapadlosti plačila obračuna
obresti v višini 1,5 % na mesec,
ali po odobritvi podaljšanega roka odstopi od pogodbe.

4.3 Kupec mora prav tako poravnati stroške opominov in izvršb, ki so nastali zaradi izterjatve
storitve.
4.4 Če kupec po preteku podaljšanega roka v skladu s členom 4.1 ni zagotovil zapadlega
plačila ali druge storitve, lahko prodajalec s pisnim sporočilom odpove pogodbo. Kupec mora
na poziv prodajalca vrniti prodajalcu že dobavljeno blago in mu priznati nadomestilo za
nastalo zmanjšano vrednost blaga kot tudi vse upravičene stroške, ki jih je imel prodajalec pri
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Kar se tiče še ne dobavljenega blaga ima prodajalec
pravico, da kupcu da na voljo končane oz. že obdelane dele in zato zahteva ustrezen delež
prodajne cene.
5. Pridržek lastninske pravice
Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico predmeta nakupa do popolne izpolnitve finančnih
obveznosti kupca. Prodajalec ima pravico, da svojo lastnino na predmetu dobave vidno
označi. Kupec mora izpolniti zahtevane predpisane postopke za ohranitev lastninskega
pridržka. Pri rubežu ali ostalih obremenitvah je kupec obvezan uveljaviti lastninsko pravico
prodajalca in ga o tem nemudoma obvestiti.
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6. Garancija:
6.1 Prodajalec se zavezuje, da bo v skladu z naslednjimi določili odpravil vsako napako, ki je
posledica konstrukcije, materiala ali izvedbe in vpliva na uporabo. Prav tako mora prodajalec
jamčiti za izredne napake.
6.2 Ta obveza velja samo za napake, ki so nastale v roku enega leta pri enoizmenskem delu
od prenosa tveganja oz. pri dobavi z namestitvijo po koncu montaže.
6.3 Kupec se lahko na ta člen sklicuje le, v kolikor prodajalcu nemudoma pisno sporoči
nastale napake. Dokaz, da je napaka bila prisotna že v času, navedenem pod točko 6.2,
mora posredovati kupec. Obveščen prodajalec mora, v kolikor je po tem členu odgovoren za
odpravljanje napak, postopati sledeče:
a) odpraviti pomanjkljivosti na blagu na kraju samem,
b) poskrbeti, da se mu pomanjkljivo blago ali pomanjkljivi deli dostavijo nazaj za namene
popravila,
c) pomanjkljive dele nadomestiti,
d) pomanjkljivo blago nadomestiti.
6.4 Če se pomanjkljivo blago ali deli za namene popravila pošljejo nazaj prodajalcu,
prevzame kupec stroške in tveganje za prevoz, v kolikor ni drugače določeno. Stroške in
tveganja za pošiljanje popravljenega ali zamenjanega blaga ali delov kupcu, prevzame
prodajalec, v kolikor ni drugače določeno.
6.5 Pomanjkljivo blago ali deli, ki so bili zamenjani v skladu s tem členom, so na voljo
prodajalcu.
6.6 Če kupec sam odpravi pomanjkljivosti, prodajalec plača stroške le v primeru, da je prej
podal pisno soglasje.
6.7 Garancija prodajalca velja samo za napake, ki so nastale ob upoštevanju predvidenih
pogojev uporabe in ob običajni rabi. Ne velja pa za napake, ki so posledica slabe namestitve,
ki jo je izvedel kupec ali njegov zastopnik, slabega vzdrževanja, slabo opravljenih popravil
oz. popravil, ki jih prodajalec ni pisno odobril ali sprememb, ki jih ni opravil prodajalec ali
njegov zastopnik, običajne obrabe.
6.8 Za elemente blaga, ki jih je prodajalec nabavil od poddobavitelja, ki ga je predlagal
kupec, jamči prodajalec le v okviru njemu pripadajočih garancijskih pravic s strani
poddobavitelja.
Če prodajalec izdela blago po naročilih kupca (npr. navodila za izdelavo, risbe ali modeli),
prodajalec ne jamči za pravilnost konstrukcije, temveč le za izvedbo v skladu s kupčevim
naročilom. Kupec si v tem primeru ne pridržuje lastninskih pravic ali pravic do tožbe.
Prodajalec ne prevzema odgovornosti za popravila ali spremembe oziroma predelavo
starega ali tujega blaga.
6.9 Od začetka veljavnosti garancijskega obdobja prodajalec priznava le garancijske
zahteve, ki so v skladu z zgornjim členom.
7. Jamstvo:
7.1 Prodajalec kupcu ni odškodninsko odgovoren, če pride do poškodovanja oseb ali
premoženja, ki ni predmet pogodbe, izgube v poslovanju ali drugega oškodovanja, z izjemo
dokazane malomarnosti s strani prodajalca. Če kupec uveljavlja takšno odškodninsko
odgovornost, mora to dokazati. Obrnjeno dokazno breme je izključeno.
7.2 Predmet prodaje zagotavlja samo tisto varnost, ki je na podlagi dovoljenj, navodil,
predpisov s strani prodajalca o ravnanju s predmetom prodaje (ob upoštevanju opravljenih
predpisanih preverjanj) in drugih napotkov pričakovana.
7.3 Pri lažji obliki malomarnost s strani prodajalca, se odškodnina omeji na 5 % vrednosti
naročila, največ v znesku 100.000 evrov, a le, če ne velja člen 7.1.
7.4 Kakršne koli zahteve po odškodnini zaradi napak dobave in/ali storitev se morajo sodno
uveljaviti v roku 1 leta po poteku pogodbeno določenega garancijskega obdobja, v kolikor
prodajalec izrecno ne prizna pravice do odškodnine. Po preteku tega roka te zahteve več
niso veljavne.
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8. Pravo/sodna pristojnost:
Za reševanje morebitnih pravnih sporov, izhajajočih iz tega pogodbenega razmerja, je
pristojno sodišče na Dunaju.
Prodajalec si pridržuje pravico do vlaganja tožbenih zahtevkov tudi na pristojnem sodišču,
kjer se nahaja sedež kupca.
Velja pravo pristojnega sodišča, izključeno je trgovinsko pravo ZN.
9. Splošni pogoji:
Neveljavni posamezni pogoji ne vplivajo na veljavnost ostalih pogojev. Kot dogovorjen velja
tedaj tisti pogoj, ki je bil po volji obeh strank predviden z neveljavnim pogojem.
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