
1. šno:Splo Slede pogoji zači pogoji so edini merodajni

celotno poslovanje, tudi takrat, kadar je naročnik uradno določil

drugačne pogoje. Veljajo za sprejete s strani kupca, v kolikor

kupec pri naročilu ni ugovarjal.

Telefonska ali ustna dopolnila oz. spremembe potrebujejo

za veljavnost naše pisno potrditev.

Vsi dosedanji prodajni pogoji so s tem neveljavni.

2. še ponudbe so,Na če ni drugačnega dogovora,

neobvezne Za slike in risbe v na , kakor tudi. ših katalogih

pri naših vzorcih si pridržujemo lastniško in avtorsko

pravico. Brez našega dovoljenja ne smejo biti dostopne

tretjim osebam in jih je potrebno na zahtevo

nemudoma vrniti.

Mere in tehnični podatki:

Vse navedena mere in tehnični podatki imajo

približne vrednosti. Za upoštevanje ne prevzemamo nobene

odgovornosti.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

3. žnicaCene v EUR veljajo franko podjetje oz. podru

brez embalaže in z dodanim DDV.

Obra dobave.čunajo se cene, veljavne na dan

Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

4. :Dobava Navedeni dobavni roki pričnejo veljati z dnem

potrditve naročila in so neobvezujoči.

Reklamacije, ki so nastale zaradi zavlačevanja dobavnih

rokov, ki so nastali zaradi motenj v podjetju, nepredvidenih

težav pri dobavi surovin in obratnih sredstev oz. zaradi

višje sile, se ne priznajo.

Izključuje se možnost odstopa od dobave.

Delne dobave so dopustne na stroške naročnika.

Pri napisnih tablah a gradbiz šča in samolepilnih folijah

lahko pride do preseganja naročne količine za 10 %

Ker gre za izdelavo po posebnem naro , moračilu

naročnik prevzeti in plačati presežek.

5.Sukcesivne dobave, v kolikor to ni v potrdilu naročila

drugače določeno, morajo biti prevzete v roku

štirih mesecev po zaklju šečku naročila, ne da bi z na

strani prišla zahteva za prevzem.

V kolikor je ta rok prekoračen,

si pridržujemo pravico blago zara ,čunati

ali stornirati naročilo.

6. ši na raOdprema se vedno izvr čun in riziko naročnika.

Kadar se ne navedejo odpremni pogoji, se vedno izbere

najugodnej , brez odgovornosti zaša transportna pot

najcenejše pošiljanje ali dospetje blaga v dobrem stanju.

Razlika je le pri odpremi blaga v vrednosti najmanj

EUR 145,-- , kjer velja pariteta

fco sprejemna postaja.

7. ža se zaraEmbala čuna po lastni nabavni ceni. Vsa

uporabljena embalažna sredstva, kot so lepenka, zaboji

za enkratno uporabo iz vezanih plošč ali običajni leseni

zaboji so nepovratna.

8. : ši ra 30Pla Na dni od dnevačilo čuni so plačljivi v roku

izstavitve ra (ne po datumu prejema računa neto čuna ali

blaga Pri pla dni od dneva izstavitve ra). 10čilu v roku čuna

priznamo s na vrednost ra3 % konto čuna, pod pogojem,

da so vse zapadle fakture poravnane.

Plačilni rok je izpolnjen, če je nakazilo ali s čekom plačan

znesek v roku knjižen v dobro na enem naših bančnih

računov.

Menic, kot plačilnega sredstva, ne sprejemamo.Pri med-

narodnih plačilih gredo bančni stroški za izvršitev nakazila

doma na na zavezancaš ra ški v tujini na račun in stro čun

za plačilo. Večkratni skonto odbitki oz. skonto odbitki po

roku plačila, kot tudi zmanjšanje stroškov pošiljanja in

embalaže, se ne priznavajo.

Pri zamudi rokov plačil se zaračunavajo običajne bančne

zamudne obresti V kolikor zapadli ra. čuni kljub opominu niso

poravnani, zapadejo v plačilo vsi odprti računi.

Razen tega si pridržujemo pravico do popolne ali delne

ukinitve količinskega popusta.

Nepoznanim kupcem lahko v začetku dobavljamo blago

le proti pla predplačilu v gotovini, po povzetju ali čilu s

3 % škeskontom. Smatra se za dogovorjeno, da nosi stro

pri zamudi plačila ali izvensodne inkaso stroške in stroške

opominov s strani odvetnika, naročnik blaga.

9. Zgoraj omenjeni dobavni in plačilni pogoji veljajo v

primeru vašega naročila, kot sporazumno dogovorjeni,

tudi vače so čilu drugačni.ši pogoji ob naro

Razveljavijo se lahko delno ali v celoti le, če se pismeno

sporazumemo drugače.

10. žanje pravice do lastništva:Pridr Dobavljeno blago

ostaja naša last do popolnega plačila oz. do

vnovčitve čeka, tudi pri ponovni prodaji.

Zastava ali dajanje v varščino nista dovoljena.

Kupec nas je dol aližan nemudoma obvestiti o pričakovani

izvr izvr pravic sšeni žbi oz. ob vsakem kratenju naših

strani tretje osebe Po ste. čajnem pravilniku imamo

pravico na izločitev oz. odstop na čilo.še pravice na popla
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V primeru prevzema z naše strani dobavljenega blaga s

pridr , nasžano lastninsko pravico, s strani tretje osebe

mora naro stročnik o tem nemudoma obvestiti. Morebitni ški

za potrebno intervencijo napram tretji osebi

gredo v breme naročnika.

11. šiljke je potrebno sporoReklamacije glede kakovosti po čiti

najpozneje v roku 5 dni po prejemu pošiljke.

V nasprotne primeru se smatra pošiljka kot sprejeta.

Naša obveza se omejuje na naknadno dobavo blaga ali

dobropis za blago. Za izdelke tujih proizvajalcev jamčimo

načelno le v obsegu, za katerega jamčijo in prevzemajo

obveznosti tudi naši poddobavitelji.

Morebitno vračilo pošiljke brez predhodnega dogovora

s prodajalcem ni dovoljeno.

V kolikor gre pri tem za delne pošiljke, se

obravnavano naročilo iz tega razloga ne more anulirati.

 
12. : šaGarancija oz. garancijski rok garancijski rok zna

na mesecev od dneva nakupa za brezhibnočeloma 24

kvaliteto blaga, izvedbo in delovanje pod pogoji, da prvič

blago pred predelavo oz. uporabo ni bilo izpostavljeno

škodljivim vplivom in drugič, da je bila predelava ali

montaža izvedena primerno stanju tehnike.

13. :Vra Na pravilnočilo blaga čeloma se ne sprejme

dobavljeno in prodano blago.

Izjeme so možne samo v določenih, dogovorjenih

primerih. V kolikor smo zaradi kulantnosti pripravljeni

sprejeti vrnjeno blago, se odbije naročniku

10 % š šstro kov za ponovno skladi čenje blaga.

Pošiljka mora biti vrnjena brez stroškov.

Blago mora biti dobro zapakirano.

Dodelave, ki bi bile potrebne zaradi slabega pakiranja

ali drugih vplivov, se zaračunajo po lastni ceni.

Pri posebnih izdelavah, ki jih ni mogoče

prodati naprej, je vračilo blaga izključeno.

.

14. Kraj izpolnitve za vse posle, kakor tudi za vse

ostale pravice in obveznosti, ki izhajajo iz posla so

Crenšovci.

 Pristojno sodišce je v Murski Soboti. 
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