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Splošni pogoji poslovanja pri prodaji, dobavi in plačilu
1.

Obseg

1.1

Za vse dobave in storitve, ki bi bile opravljene z naše strani, se uporabljajo
izključno ti splošni pogoji poslovanja pri prodaji, dobavi in plačilu. Kateri koli
splošni pogoji, ki bi odstopali od teh splošnih pogojev poslovanja pri prodaji, dobavi in plačilu, nas ne zavezujejo, razen če izrecno pisno soglašamo z
njihovo uporabo. V izogib dvomu opravljene dobave in storitve oziroma sprejem plačil ne pomenijo soglasja.

1.2

Ti splošni pogoji poslovanja pri prodaji, dobavi in plačilu se uporabljajo samo
pri poslovanju z gospodarskimi subjekti.

1.3

Sklicevanje na „pisno obliko“ oziroma „pisnost“ je potrebno razumeti v povezavi z dokumenti, ki niso v elektronski obliki in vsebujejo lastnoročen podpis
(vključno s faksom), medtem ko je sklicevanje na „zapisano obliko“ potrebno
razumeti v zvezi z dokumenti, ki bodisi vsebujejo ali ne vsebujejo lastnoročnega podpisa (med drugimi tudi e-pošta).

2.

Ponudba, naročilo, dokumenti

2.1

Naše ponudbe niso zavezujoče, razen če je v njih izrecno določeno, da so
zavezujoče.

2.2

Vsako naročilo bo potrjeno oziroma sprejeto z našo potrditvijo naročila. V primeru, da ne posredujemo ločene potrditve naročila, se za potrditev naročila
štejeta račun in/ali dobavnica. Morebitne ugovore zoper vsebino potrditve
naročila mora kupec posredovati nemudoma v zapisani obliki. V nasprotnem
primeru pogodba velja oziroma učinkuje skladno s potrditvijo naročila.

2.3

Zadržujemo si vsa stvarnopravna oziroma avtorskopravna upravičenja na
vseh skicah, ocenah stroškov in drugih dokumentih. Te dokumente nam je
na našo zahtevo kupec dolžan nemudoma vrniti. Na teh dokumentih kupec
nima pridržne pravice in jih brez našega predhodnega soglasja ne sme razkriti nobeni tretji osebi.

3.

Dobava, prehod nevarnosti, prevzem

3.1

Dobave bodo opravljene skladno s klavzulo franko prevoznik (FCA) v skladu
z vsakokrat veljavnimi Incoterms. Če ni v posameznem primeru dogovorjeno
drugače, je kraj dobave naša tovarna v Oberderdingenu.

3.2

Če mi izbiramo vrsto pošiljanja, pot ali prevoznika, smo odgovorni samo za
naklep in/ali hudo malomarnost pri takšni izbiri.

3.3

Nevarnost preide na kupca najkasneje ob izročitvi predmeta dobave prvi osebi, ki je določena za izvedbo pošiljanja, pri čemer odločilen trenutek predstavlja začetek postopka nakladanja. Navedeno velja tudi za delne dobave in
tudi v primeru posebnega dogovora, po katerem prevoz uredi kupec, stroške
prevoza pa nosimo mi.

in da kupec izpolni vse svoje obveznosti, še posebej obveznost predložitve
dokumentov, ki morajo biti predloženi, in obveznost izvedbe vnaprejšnjega
plačila, če bi bilo to dogovorjeno. Če ti pogoji niso izpolnjeni, se rok za dobavo
oziroma izvedbo storitev ustrezno podaljša.
4.3

Šteje se, da je dobava opravljena pravočasno, če je do postavljenega roka
predmet dobave zapustil tovarno ali je bilo podano obvestilo o tem, da je
predmet dobave pripravljen za odpremo.

4.4

Rok za dobavo oziroma izvedbo storitev se ustrezno podaljša v primeru ukrepov, sprejetih v okviru delovnih sporov, in v primeru nepredvidenih ovir izven
našega nadzora, pod pogojem, da takšne ovire onemogočajo izvedbo oziroma dobavo predmeta dobave ali izvedbo storitve. Takšne nepredvidene ovire
vključujejo, vendar niso omejene na naravne nesreče katere koli vrste, požare, prometne nesreče, jemanje talcev, teroristična dejanja, sabotaže, električne okvare, nevihte in poplave. Navedeno velja tudi v primeru, če se take
okoliščine pojavijo pri podizvajalcih. Prav tako nismo odgovorni za nastop
omenjenih okoliščin v primeru, če se pojavijo v obdobju zamude. V resnih
primerih bomo kupca nemudoma obvestili o obstoju in prenehanju takšnih
ovir.

4.5

V primeru zamude roka za dobavo oziroma izvedbo storitve ima kupec pravico odstopiti od pogodbe le v primeru, da nam po preteku roka da na voljo
primeren dodatni rok za izpolnitev, s poukom, da po tem dodatnem roku ne bo
sprejel izpolnitve, in dobava v tem dodatnem roku ni bila opravljena oziroma
ni bila izvedena storitev. Navedeno ne velja v primeru, če dokončno zavrnemo
izvedbo dobavo oziroma storitve ali ob obstoju posebnih okoliščin, ki izjemoma upravičujejo takojšen odstop od pogodbe.

4.6

V primeru naše zamude z izpolnitvijo obveznosti, bo naša odgovornost za
škodo, nastalo zaradi zamude, omejena na znesek nadomestila v višini 0,5%
neto cene za predmet dobave ali storitev, z izpolnitvijo katerega oziroma katere smo v zamudi, za vsak zaključen teden zamude, pri čemer bo skupna
odgovornost iz naslova plačil vseh takšnih nadomestil omejena na 5% neto
cene za konkretni predmet dobave oziroma storitev, z izpolnitvijo katerega
oziroma katere smo v zamudi.

5.

Cene

5.1

Cene, ki bodo potrjene oziroma dogovorjene skladno s potrditvijo naročila, so
dokončne. Če ni drugače dogovorjeno, cene veljajo franko prevoznik (FCA).
V izogib dvomu se klavzula FCA glede porazdelitve stroškov uporablja na
način, da v cene niso vključeni stroški embalaže, prevoza, zavarovanja in carin, glede katerih si prodajalec pridržuje pravico do ločenega obračunavanja.
Davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec, prav tako ni vključen v
cene. DDV bo v z zakonom predpisanem znesku posebej označen na računu.
Embalaža, ki se uporabi za prevoz (vračljiva embalaža, embalaža, ki jo je
mogoče znova uporabiti), vključno z, vendar ne omejeno na palete, distančnike, škatle in žične košare, se zaračunava po stroškovni ceni in knjiži kot
dobropis, če se nemudoma vrne skladno s klavzulo dobavljeno ocarinjeno
(DDP) (Incoterms) v dobrem ter nepoškodovanem stanju. Ta določba ne velja
za nevračljivo embalažo.

3.4

Če pride do zamude pri pošiljanju ali dobavi predmeta dobave zaradi okoliščin, za katere nismo odgovorni, nevarnost preide na kupca na dan, ko je
predmet dobave pripravljen za odpremo in smo o tem obvestili kupca.

3.5

Pridržujemo si pravico, da opravimo delne dobave oziroma delne storitve,
pod pogojem, da je preostali del dobave oziroma storitev opravljen v dogovorjenem roku in da takšna dobava za kupca ne predstavlja nerazumnega
bremena.

5.2

V primeru morebitnega povečanja stroškov, ki bi nastalo med sklenitvijo pogodbe in izvršitvijo naročila in bi bilo za nas nepredvidljivo, npr. iz naslova
povečanja stroškov dela ali materiala, si pridržujemo pravico do prilagoditve
cene skladno s spremenjenimi okoliščinami.

3.6

Pridržujemo si pravico, da izvedemo presežek ali manko dobave, ki bi bil posledica s proizvodnjo povezanih razlogov, v višini največ do 10%, pod pogojem, da takšna dobava za kupca ne predstavlja nerazumnega bremena.

6.

Plačilo

6.1

Če ni v zapisani obliki dogovorjeno drugače, je potrebno plačila izvesti brez
odbitkov v 30 dneh od datuma računa.

6.2

Menice in čeke sprejmemo kot plačilno sredstvo zgolj na podlagi izrecnega
pisnega dogovora. Stroške provizije in morebitne druge stroške, povezane z
uporabo takšnih plačilnih sredstev, nosi kupec.

6.3

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe seznanimo z obstojem okoliščin, ki
bodisi znatno znižujejo boniteto kupca ali ogrožajo plačilo njegovih zapadlih obveznosti iz naslova našega medsebojnega pogodbenega razmerja, si
pridržujemo pravico izvesti dolgovane dobave oziroma storitve zgolj ob predčasnem plačilu ali ob zagotovitvi zavarovanja. V takem primeru si pridržujemo tudi pravico prepovedati nadaljnjo prodajo oziroma obdelavo predmetov
dobave, nad katerimi imamo pridržek lastninske pravice.

6.4

V primeru zamude s plačilom si pridržujemo pravico obračunati zamudne obresti po predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Če lahko dokažemo, da
je škoda, ki je nastala zaradi zamude, večja, si pridržujemo pravico zahtevati
razliko do popolne odškodnine.

3.7

Če je kupec v zamudi s prevzemom predmeta dobave, si pridržujemo pravico zaračunati 0,25% od zaračunanega neto zneska na računu za predmet
dobave kot odmeno za stroške skladiščenja za vsak zaključen teden. Kupec
lahko dokaže, da nismo utrpeli nobene škode ali da je nastala škoda bistveno
manjša od pavšalnega zneska. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja višje
odškodnine.

4.

Dobavni čas, zamuda z izpolnitvijo

4.1

Roki in datumi za dobavo oziroma izvedbo storitev, ki jih navedemo, nas ne
zavezujejo, razen če ni bilo dogovorjeno, da so zavezujoči. Datumi, za katere
je dogovorjeno, da so zavezujoči, se ne štejejo kot dokončni, razen če so
izrecno določeni kot takšni v zapisani obliki.

4.2

Rok za dobavo oziroma izvedbo storitev bo določen z dogovorom, ki bo sklenjen v skladu s pripadajočo potrditvijo naročila. Veljavnost takšnih rokov je
pogojena s tem, da se razjasnijo morebitna komercialna in tehnična vprašanja
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7.

Pobot in pridržna pravica

7.1

Kupec lahko pobota le tiste nasprotne terjatve, ki so nesporne ali so ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo.

7.2

Kupec lahko uveljavlja svojo pridržno pravico le, če njegova nasprotna terjatev izvira iz istega pogodbenega razmerja in je nesporna ali je ugotovljena s
pravnomočno sodno odločbo.

8.

Programska oprema in kupcu prilagojena integrirana vezja (IV-ji)

8.1

V primeru, da so programska oprema, kupcu prilagojeni IV-ji ter povezana
dokumentacija in vezja del dobav oziroma storitev, bo kupcu podeljena neizključna, neprenosljiva (in brez pravice dajanja podlicence) in preklicna pravica
njihove uporabe za potrebe interne uporabe kupca skupaj z izdelki, za katere
sta bila dobavljena ta programska oprema in/ali IV-ji. V odsotnosti posebne
pisne licenčne pogodbe, ki bi določala drugače, je kakršna koli druga uporaba
programske opreme, IV-jev, vezij in povezane dokumentacije, bodisi skupaj
s kupčevo lastno strojno opremo ali s strojno opremo tretje osebe, izrecno
izključena.

8.2

Pridržujemo si vse pravice na programski opremi, kupcu prilagojenih IV-jih in
dokumentaciji ter vezjih, kar vključuje tudi morebitne kopije in dodatke. Kupec
mora zagotoviti, da brez našega predhodnega pisnega soglasja ne pride do
razkritja programske opreme, IV-jev in dokumentacije tretjim osebam.

8.3

Kopije je praviloma dovoljeno narediti le za namene arhiviranja, za nadomestno uporabo ali za potrebe odpravljanja napak. Za prenos izvirnega progama
se zahteva poseben pisni dogovor. V primeru, da so izvirniki označeni z obvestilom o zaščiti avtorskih pravic, mora kupec takšno obvestilo dodati tudi na
kopije.

8.4

Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, da je pravica uporabe v posameznem
primeru podeljena ob potrditvi naročila in dobavi programske opreme, IV-jev,
povezane dokumentacije in vezij ter morebitnih dodatkov.

9.

Stvarne napake

9.1

Kupec mora ob prejemu vsako pošiljko pregledati z vidika skladnosti z naročilom in glede morebitnih poškodb embalaže. Morebitne pritožbe mora kupec
brez odlašanja posredovati v zapisani obliki. Kupec bo v ta namen od prevoznika zahteval, da poda izjavo o dejstvih.

9.2

Kupec mora nemudoma izvesti pregled predmet dobave in nas v zapisani
obliki obvestiti o morebitnih očitnih napakah. Obveznost pregleda predmeta
dobave in obvestila o morebitnih očitnih napakah se nanaša tudi na morebitna
odstopanja glede količine oziroma istovetnosti predmeta dobave. Kupec nas
mora o morebitnih skritih napakah v zapisani obliki obvestiti takoj, ko jih opazi.
Obvestilo o napakah mora med drugim vključevati relevantne informacije o
predmetu dobave: številka izdelka, številka dobavnice, datum dobave, številka potrditve naročila, datum izdelave ter podroben opis napake in škode, ki
naj bi zaradi nje nastala. Na našo zahtevo nam je kupec dolžan vrniti predmet
dobave, na katerega se nanaša obvestilo o napaki.

9.3

Od trenutka, ko je skladno s točko 9.2 teh splošnih pogojev dolžan podati obvestilo o napakah, kupec predmeta dobave, na katerega se nanaša obvestilo
o napaki, ne sme več uporabljati za nadaljnjo obdelavo oziroma montažo; v
nasprotnem primeru kupec ne more uveljavljati nobenih zahtevkov, ki bi jih
imel iz naslova napak.

9.4

V primeru, da je podana naša odgovornost zaradi napake, si pridržujemo pravico do naknadne izpolnitve, pri čemer smo po lastni izbiri upravičeni bodisi
odpraviti napako ali izročiti drug predmet brez napake. Lastninska pravica na
predmetu dobave, ki bi bil zamenjan v okviru naknadne izpolnitve, preide na
nas. V primeru, da zavrnemo izvedbo naknadne izpolnitve, ali v primeru, da
naknadna izpolnitev ni uspešna ali je ni mogoče razumno zahtevati od kupca,
je kupec upravičen uveljavljati druge zahtevke, pri čemer lahko zlasti zahteva
zmanjšanje kupnine ali odstopi od pogodbe.

9.5

9.6

Šteje se, da je predmet dobave brez napak, če je v skladu z dogovorjenimi
specifikacijami ali – če takšna specifikacija ne obstaja – z našimi tehničnimi
risbami. Dopuščene so morebitne spremembe oblike (dizajna) in/ali načina
izdelave, ki ne vplivajo na funkcijo ali vrednost predmeta dobave in kot take
ne predstavljajo napake. Izključena je odgovornost za kakršno koli napako, ki
ne vpliva na vrednost predmeta dobave ali/in primernost njegove uporabe ali
na ti dve lastnosti ne vpliva v bistvenem obsegu.
Odgovornost za napake je izključena zlasti v naslednjih primerih: običajna
obraba, neustrezna ali neprimerna uporaba, nepravilna montaža ali zagon,
neustrezno ali neprimerno skladiščenje, napačno ali neskrbno ravnanje,

neprimerno vzdrževanje, neustrezna oprema, slaba montaža, neustrezna
področja uporabe, kemični, elektrokemični ali električni vplivi; uporaba v nasprotju s pogoji za uporabo; napake, povezane z obliko (dizajnom), določenem
s strani kupca, ali materialom, določenem ali dobavljenem s strani kupca, vključno z vzorčnimi materiali ali drugimi predmeti, ki bi jih dobavil kupec. V takih
primerih ima kupec možnost uveljavljanja zahtevka zaradi napak le v primeru,
da dokaže, da vzrok za napako ne leži, ne v celoti in tudi ne delno, v katerem
od prej navedenih vplivov.Če v posameznem primeru izvajamo projektno podporo, se takšna podpora vselej izvaja zgolj v okviru celovitega sistema, ki ga
določi kupec. V nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti za takšen
celovit sistem, kar velja tudi v primeru, ko ponudimo in dobavimo predmet z
integrirano funkcionalno varnostjo.
9.7

Pravice v zvezi z napakami je mogoče uveljaviti v roku 24 mesecev od dobave, vendar najkasneje v 36 mesecih od datuma proizvodnje.

9.8

Določbe tega člena glede stvarnih napak predmetov dobave in zahteve za
posredovanje ustreznega obvestila o napakah se smiselno uporabljajo tudi
za opravljene storitve.

10.

Odgovornost za napake programske opreme

10.1

Po prejemu ustreznega obvestila kupca o napakah bomo odpravili napake
v dobavljeni programski opremi (programi, kupcu prilagojeni IV-ji in z njimi
povezana dokumentacija in vezja ter druge evidence), ki se pojavijo v roku 12
mesecev od dobave. Napake bomo po lastni izbiri odpravili bodisi s popravilom ali z zamenjavo. V kolikor zavrnemo izvedbo naknadne izpolnitve ali je
naknadna izpolnitev neuspešna ali je ni mogoče razumno zahtevati od kupca,
bo kupec upravičen uveljavljati druge zahtevke, pri čemer lahko zlasti zahteva
zmanjšanje kupnine ali odstopi od pogodbe.

10.2

Glede na trenutne tehnološke standarde napak programske opreme ni mogoče v celoti izključiti. Kupec lahko zato zahteva odpravo napak le tedaj, ko
dobavljena programska oprema bistveno odstopa od dogovorjenih specifikacij.

10.3

Naša odgovornost je izključena v primeru, da:

• niso izpolnjene minimalne zahteve glede kupčeve strojne opreme in programskega okolja, ki so navedene v dogovorjenih specifikacijah;
• je bila programska oprema brez našega predhodnega soglasja, ki bi ga
podali v zapisani obliki, naložena na drugo strojno opremo, kot je navedena v dogovorjenih specifikacijah;
• je bila na konkretni strojni opremi ali na povezani strojni opremi, na katero je naložena naša programska oprema, dejansko naložena druga
programska oprema od tiste, ki nam je bila razkrita ob dogovoru o specifikacijah, kupec pa pri tem ne predloži dokaza, da takšna nerazkrita
programska oprema ni povzročila motenj v uporabi predmeta dobave in/
ali programske opreme;
• je kupec spremenil programsko opremo brez našega predhodnega soglasja, ki bi ga podali v zapisani obliki, ali če
• kupec programsko opremo uporablja v nasprotju s predvidenim namenom.
10.4

Če v teh splošnih pogojih poslovanja pri prodaji, dobavi in naročilu ni posebej
dogovorjeno drugače, nismo odgovorni za škodo, nastanek katere ne izvira iz
dobavljene programske opreme; zlasti ne odgovarjamo za izgubo podatkov
ali drugo posledično oziroma posredno škodo.

11.

Pravice industrijske lastnine, avtorske pravice

11.1

V primeru, da bi uporaba predmeta dobave pomenila kršitev pravice industrijske lastnine ali avtorske pravice na ozemlju Slovenije, bomo na lastne
stroške in pod pogojem, da se imetnik pravice s tem strinja, kupcu zagotovili
pravico do nadaljnje uporabe predmeta dobave, ali pa bomo predmet dobave
spremenili na način, ki bo sprejemljiv za kupca in ki hkrati ne bo več pomenila
kršitve pravic. Če tega ni mogoče izvesti pod komercialno sprejemljivimi pogoji oziroma v razumnem časovnem obdobju, lahko vsaka od strank odstopi
od pogodbe.

11.2

Kupec lahko pravice, opisane v točki 11.1, uveljavlja le v primeru, da

• nas nemudoma pisno obvesti o kršitvah pravic industrijske lastnine ali
avtorskih pravic, ki jih uveljavlja njihov imetnik;
• nam zagotovi ustrezno in celovito podporo pri obrambi zoper zahtevke,
ki jih uveljavlja imetnik pravic, in nam omogoči izvedbo ukrepov oziroma
sprememb, opisanih pod točko 11.1;
• kršitev ni posledica navodil kupca oziroma ni izključna posledica kupčevega kombiniranja predmeta dobave s proizvodi ali dobavami, ki niso bili
dobavljeni z naše strani, in če
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• razlog za kršitev ni okoliščina, da je kupec sam spremenil predmet dobave ali ga uporabil način, ki bi bil v nasprotju s pogodbo.
12.

Škoda

12.1

Odgovorni smo za škodo, ki bi bila povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti. Za lahko malomarnost odgovarjamo samo tedaj, ko bi ravnanje iz
lahke malomarnosti pomenilo kršitev osnovnih pogodbenih obveznosti, ki bi
predstavljale temelj pogodbe in bi izvirale iz njene narave, ali če bi takšna
kršitev ogrozila doseganje pogodbenega namena, pri čemer je škoda v takšnem primeru omejena na predvidljivo škodo, ki je tipična za tako pogodbo.
V vseh drugih primerih je odškodninska odgovornost za lahko malomarnost
izključena, ne glede na podlago posameznega zahtevka.

12.2

Zgoraj navedena omejitev odgovornosti ne velja za zahtevke v primeru smrti, poškodb ali okvare zdravja. Poleg tega omejitev odgovornosti ne velja za
odškodninske zahtevke iz naslova stvarnih napak v primeru morebitnega prikrivanja napake ali dajanja jamstev za kakovost predmeta.

13.

Dobava materiala

13.1

Predmete, ki jih priskrbi kupec („priskrbljeni predmeti“), bomo ob prevzemu
dolžni preveriti oziroma jih pregledati le v zvezi z njihovo istovetnostjo oziroma
morebitno škodo, ki bi nastala pri prevozu. V primeru ugotovljene škode bomo
o tem podali obvestilo v 10 delovnih dneh. V zvezi s pregledom blaga oziroma
podajanja obvestila o napakah nimamo nobenih drugih obveznosti.

13.2

Pri skladiščenju in ravnanju s priskrbljenimi predmeti bomo ravnali z običajno
skrbnostjo. Priskrbljenih predmetov nismo dolžni ločeno skladiščiti, jih označiti
kot priskrbljene predmete ali jih zavarovati.

13.3

Odgovornost za obliko, določeno s strani kupca, ali za material, določen in
priskrbljen s strani kupca, vključno z vzorčnim materialom in drugimi priskrbljenimi predmeti, v celoti leži na kupcu, in sicer tako v razmerju do nas, kot tudi
v razmerju do tretjih oseb oziroma pristojnih organov.

13.4

Morebitne klavzule kupca glede predelave priskrbljenih predmetov ter pravnih
posledic takšne obdelave se ne uporabljajo.

14.

Odstop od pogodbe, vrnitev predmetov dobave brez obveznosti

Kupec je upravičen izterjati terjatve, ki so predmet odstopa v zavarovanje, pri
čemer lahko to pravico iz upravičenega razloga kadar koli prekličemo. Nadaljnja prodaja terjatev v okviru odkupa terjatev (faktoring) je dovoljena le ob
našem predhodnem pisnem soglasju. Pridržujemo si pravico, da ob obstoju
upravičenih razlogov o odstopu terjatev v zavarovanje obvestimo dolžnike
tudi v imenu kupca. Z obvestilom dolžniku o odstopu terjatve preneha kupčeva pravica izterjati dolg iz naslova takšne terjatve. Če je bila pravica kupca
izterjati dolg preklicana, lahko od kupca zahtevamo, da nam razkrije odstopljene terjatve in dolžnike teh terjatev, posreduje vse informacije, potrebne za
izterjavo teh terjatev, izroči vso relevantno dokumentacijo in obvesti dolžnike
o odstopu.
Upravičeni razlogi v smislu tega člena vključujejo, vendar niso omejeni na
kupčevo zamudo s plačilom, njegovo prenehanje plačevanja oziroma zadrževanje plačil, začetek postopka zaradi insolventnosti zoper kupca ali obstoj
dokazov, ki kažejo na kupčevo prezadolženost ali njegovo grozečo plačilno
nesposobnost.
15.5

Ravnanje z ter predelava predmeta dobave, na katerega se razteza pridržek
lastninske pravice, se vselej izvaja v našem imenu. Šteje se, da smo proizvajalci teh predmetov brez da bi pri tem za nas nastala dodatna obveznost. Če
je predmet dobave spojen oziroma predelan z drugimi premičninami, na katerih nimamo lastninske pravice, pridobimo solastninsko pravico na novi stvari
v sorazmerju z vrednostjo (znesek, naveden na računu, vključno z DDV), ki
jo je imel predmet dobave glede na vrednost vseh spojenih oziroma predelanih premičnin ob spojitvi oziroma predelavi. Glede vseh drugih vprašanj se
določbe, ki veljajo za predmet dobave, smiselno uporabljajo za novo stvar, ki
se ustvari s takšno spojitvijo oziroma predelavo.

15.6

Če je predmet dobave, na katerega se razteza pridržek lastninske pravice, neločljivo zlit ali pomešan z drugimi premičninami, na katerih nimamo
lastninske pravice, pridobimo solastninsko pravico na novi stvari v sorazmerju
z vrednostjo (celotni znesek, naveden na računu, vključno z DDV), ki jo je imel
predmet dobave glede na vrednost vseh zlitih ali pomešanih premičnin ob
zlitju ali pomešanju. Če je predmet dobave, na katerega se razteza pridržek
lastninske pravice, zlit ali pomešan na tak način, da se premičnina v lasti
kupca šteje za glavno stvar, se kupec zavezuje, da bo na nas v sorazmernem
deležu prenesel solastninsko pravico na novi stvari. Kupec bo novo stvar za
nas skladiščil brezplačno.
Če je predmet dobave, na katerega se razteza pridržek lastninske pravice,
neločljivo spojen, predelan, zlit ali pomešan s premičninami tretje osebe na
način, da se premičnina tretje osebe šteje za glavno stvar, terjatev zoper takšno tretjo osebo za povrnitev vrednosti predmeta dobave v višini, ki je sorazmerna zaračunanemu znesku za predmet dobave, pripada nam, pri čemer
mora kupec storiti vse, kar je potrebno (vključno z, vendar ne omejeno na
odstop terjatve), da zagotovi oziroma olajša našo uveljavitev te terjatve. Nova
stvar, ki bi nastala s spojitvijo, predelavo, zlitjem ali pomešanjem in/ali solastninska pravica na novi stvari, ki bi nam pripadla in/ali bi bila prenesena na
nas, kakor tudi terjatve, ki bi nam bile odstopljene, predstavljajo zavarovanje
za naše terjatve na isti način kot predmet dobave.

Pridržujemo si pravico do odstopa od pogodbe, bodisi v celoti ali delno, v
primeru, da kupec postane insolventen, postane prekomerno zadolžen, preneha s plačili ali je zoper njega vložen predlog za začetek postopka zaradi
insolventnosti.
15.

Pridržek lastninske pravice

15.1

Pridržujemo si lastninsko pravico na vseh predmetih, dobavljenih na podlagi
posameznega naročila, dokler kupnina za to naročilo ni plačana v celoti.

15.2

Če je kupec v zamudi s plačilom ali če postane očitno, da je plačilo kupčevih
obveznosti do nas ogroženo zaradi njegove težke finančne situacije, smo iz
naslova pridržka lastninske pravice upravičeni zahtevati izročitev tistih predmetov dobave, glede katerih kupec ni v celoti plačal kupnine.

15.3

Kupec mora s predmetom dobave ravnati z dolžno skrbnostjo. Kupec je
dolžan predmet dobave na svoje stroške ustrezno zavarovati pred požarom,
škodo, ki bi nastala zaradi vode, in krajo, in sicer za višino nadomestne vrednosti predmeta dobave.
Kupec nas je dolžan nemudoma obvestiti o morebitnem rubežu ali drugih
posegih tretjih oseb na predmetih, na katere se razteza pridržek lastninske
pravice. Kupec nosi vse stroške, ki bi bili potrebni za to, da se doseže prenehanje takšnega posega in vrnitev predmetov dobave, v kolikor teh stroškov ni
mogoče izterjati od tretje osebe.

15.4

Kupec lahko v okviru svojega rednega poslovanja prosto razpolaga s predmeti, na katere se razteza pridržek lastninske pravice, pri čemer lahko iz upravičenega razloga nadaljnje razpolaganje kadar koli prekličemo. Kupcu zlasti
ni dovoljeno zastaviti predmetov, na katere se razteza pridržek lastninske
pravice, ali jih uporabiti kot instrument zavarovanja obveznosti.
V primeru nadaljnje prodaje predmeta, na katerega se razteza pridržek
lastninske pravice, se šteje, da so nam bile vse terjatve iz naslova nadaljnje
prodaje, še posebej terjatve za plačilo, prav tako pa tudi druge terjatve v zvezi
s takšno prodajo, odstopljene v zavarovanje naše terjatve do kupca do višine
neporavnanega dela obveznosti po pripadajočem računu, skupaj z davkom
na dodano vrednost.

15.7

V primeru, da pridržek lastninske pravice in/ali odstop terjatev v zavarovanje
ne učinkujeta ali nista izvršljiva zaradi kogentnih zakonskih določb, se šteje,
da je med strankama dogovorjena tista oblika zavarovanja, ki ima bistveno
enak učinek kot pridržek lastninske pravice oziroma odstop terjatev v zavarovanje. Če je za ustanovitev oziroma ohranitev zavarovanja potrebno sodelovanje kupca, mora ta sprejeti vse potrebne ukrepe.

16.

Zaupnost, javnost

16.1

Razen če je mogoče dokazati, da gre za informacijo, ki je javno razkrita, mora
kupec vse poslovne in tehnične informacije, ki bi mu bile razkrite z naše strani
ali s strani povezane družbe, varovati kot zaupne in jih tretjim osebam lahko
razkrije le z našim pisnim soglasjem in ob pogoju, da se tudi tretja oseba
zaveže k varovanju zaupnosti. Navedeno ne velja za morebitna razkritja, ki
se zahtevajo skladno z zakonom. Kupec lahko te informacije uporablja samo
v zvezi z naročilom in/ali uporabo predmeta skladno z naročilom. Na našo
zahtevo nam mora kupec vse posredovane informacije brez odlašanja vrniti
ali jih v celoti uničiti.

16.2

Za informacije v smislu te pogodbe se štejejo vsi podatki, načrti, programi,
znanje, strokovno znanje in know-how, ne glede na njihovo pojavno obliko,
način shranjevanja ali posredovanja, in ne glede na to, ali je bila takšna informacija – izrecno ali molče – označena kot zaupna.

16.3

Kupcu brez našega pisnega soglasja ni dovoljeno poročati o sodelovanju
z nami oziroma oglaševati tega sodelovanja, nas vključiti na seznam svojih
referenc ali uporabljati naš logo.
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17.

Pravice do rezultatov svetovanja in razvoja

17.1

V primerih, ko sta del opravljene storitve tudi svetovanje in razvoj, si pridržujemo vse pravice v zvezi rezultati takšnega svetovanja in razvoja. To velja tudi
in predvsem za svetovanje in razvoj, katerih rezultati so izumi, ki jih je mogoče
patentirati.

17.2

Za potrebe ustreznega uveljavljanja naše pravice iz točke 17.1 nas je kupec
dolžan obvestiti o vsakršnih rezultatih, tudi vmesnih, svetovanja in storitev
razvoja in nam posredovati vso potrebno dokumentacijo, evidence, prototipe
itd.

17.3

V primeru, da je rezultat svetovanja in razvoja izum, ki ga je mogoče patentirati, si pridržujemo izključno pravico v lastnem imenu vložiti prijavo za pridobitev
pravice intelektualne lastnine na takšnem rezultatu.

17.4

Če je rezultat svetovanja in razvoja zaščiten z avtorsko pravico, bo kupec na
nas prenesel izključno, nepreklicno in neodplačno pravico, neomejeno glede
na čas, vsebino in prostor, do uporabe rezultata svetovanja in razvoja, bodisi
v spremenjeni ali nespremenjeni obliki, za vse vrste uporabe, in do podelitve
pravice tretjim osebam za vse vrste uporabe po naši presoji.

17.5

Kupec se zavezuje, da nam bo zagotovil ustrezno podporo, ki bi jo potrebovali
pri prenosu, dokazovanju, zagotovitvi veljavnosti, registraciji in uveljavljanju
naših pravic in pravnega naslova v zvezi z vsemi patenti, avtorskimi pravicami
in drugimi pravicami intelektualne lastnine, povezanimi s stvaritvami, kot tudi
v zvezi z drugimi pravicami, podeljenimi oziroma pridržanimi z naše strani v
vseh državah na podlagi pogodbenega razmerja.

18.

Prenos pravic in obveznosti
Pravice in obveznosti iz naslova pogodb o dobavi in storitvah niso prenosljive
na tretje osebe. Ne glede na navedeno si pridržujemo pravico do prenosa
katerih koli pravic in obveznosti iz naslova pogodb o dobavi in storitvah, ki
bi bile opravljene z naše strani, na naše povezane družbe. Za potrebe tega
člena se za povezano družbo šteje družba, ki nas neposredno ali posredno
obvladuje, družba, ki jo mi neposredno ali posredno obvladujemo, ali družba,
ki je skupaj z nami neposredno ali posredno obvladovana s strani iste osebe.
Povezane družbe v pomenu iz prejšnjega stavka se ne štejejo za tretje osebe
po teh splošnih pogojih poslovanja pri prodaji, dobavi in plačilu.

19.

Izvoz
Prodaja, nadaljnja prodaja in razpolaganje z dobavami in storitvami, kot tudi
vsa s tem povezana tehnologija in dokumentacija so lahko podvrženi pravu
nadzora izvoza Slovenije, EU, ZDA ali drugih držav. Za vsakršno nadaljnjo
prodajo v države pod embargom, prodajo zavrnjenim osebam ali osebam, ki
uporabljajo ali bi lahko uporabile dobave in storitve za vojaške namene, (JBK)
orožje ali jedrsko tehnologijo, je treba pridobiti odobritev. Kupec izjavlja, da so
njegova naročila skladna s temi zakoni in predpisi, in zagotavlja, da dobave
in storitve niso opravljene v državah, niti neposredno niti posredno, za katere
bi veljale prepovedi ali omejitve glede uvoza ali izvoza. Kupec mora na svoje
stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki bi bila potrebna za uporabo in izvoz in/ali
uvoz dobav in storitev.

20.

Kraj izpolnitve, pristojnost, pravo

20.1

Kraj izpolnitve za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, zlasti za dobavo in
plačilo, je za obe stranki glavni kraj poslovanja našega podjetja, ali kraj izpolnitve, ki je določen z naše strani.

20.2

Za vse spore, ki izvirajo iz ali so povezani s pogodbenim razmerjem, njegovo
sklenitvijo, veljavnostjo ter učinkovanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani, pri
čemer lahko po lastni izbiri postopek sprožimo tudi v kraju, kjer ima sedež
kupec.

20.3

Za pogodbeno razmerje se uporablja slovensko pravo. Konvencija Združenih
narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) se ne uporablja.
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